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ТВ “ЗАПАД“
ТАРИФА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ НА
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, ГРАЖДАНСКИ
СДРУЖЕНИЯ И ОБЕДИНЕНИЯ, ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ
И ДР. ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ – 02.10. 2022 г.
1. Предизборен видеоклип:
Продължителност: до 30 секунди /80лв; до 40сек./90лв.; до 50сек./100лв;
до 1 мин./110лв. ...../цените са за едно излъчване/, за фиксирано време + 100%
Излъчвания:
Гоце Делчев 18.30ч. до 18.45ч.- преди централната емисия“РегионалниВести”
Гоце Делчев 19.00ч. до 19.15ч.- след централната емисия “Регионални Вести”
Кюстендил 19.15ч. до 19.30ч.- преди централната емисия "Новини"
Кюстендил 19.50ч. до 19.55ч.- след централната емисия "Новини"
Петрич
19.55ч. до 20.00ч.- преди централната емисия "Новини"
Петрич
20.20ч. до 20.25ч.- след централната емисия "Новини"
Дупница
20.25ч. до 20.30ч.- преди централната емисия “Вести”
Дупница
20.45ч. до 21.00ч.- след централната емисия “Вести”
2. Встъпителни и заключителни обръщения:
Продължителност: до 3 минути
Цена: 100 лв./ 1 минута
Забележка: Заявките за встъпителни и заключителни обръщения се приемат
не по-късно от 2 /два/ дни преди датата на излъчване.
-Записите се правят в студиото на ТВ „Запад“ до 16.00ч., не по-късно от
1 /един/ ден преди датата на излъчване.
-Запис извън студиото на ТВ „Запад“ – цена: 120лв./ 1 минута
3. Предизборна хроника
Продължителност: до 3 минути
Излъчвания:
- Гоце Делчев - в рамките на емисията "Регионални Вести" в 18.45ч.
- Кюстендил - в рамките на емисията "Новини" в 19.30ч.
- Петрич
- в рамките на емисията "Новини" в 20.00ч.
- Дупница
- в рамките на емисията "Вести" в 20.30ч.
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Цена: 100 лв./ 1 минута
Форми: Репортаж , информация, интервю.
Забележка: Заявките за заснемане на различните форми се приемат до
деня предхождащ събитията , но не по-късно от 17.00 часа .
- Материали заснети до 17.00 ч. се излъчват същия ден.
- Материали заснети след 17.00 ч. се излъчват на следващия ден.
4.Предизборни изявления, декларации и съобщения в хода на кампанията
Продължителност: до 5 минути
Цена: 100 лв./1 минута
Излъчвания:
- Гоце Делчев - след централната емисия "Регионални Вести" в 18.45ч.
- Кюстендил - след централната емисия "Новини" в 19.30ч.
- Петрич - след централната емисия "Новини" в 20.00ч.
- Дупница - след централната емисия "Вести" в 20.30ч.
Забележка: Изявления и декларации се записват в студиото на ТВ
„Запад“ до 16.00 ч. и се излъчват в същия ден.
-Заявките за писмени съобщения се приемат в деня на излъчването до 12.00ч.
- Цената на запис извън студиото на ТВ „Запад“– 100лв./ 1 минута.
- Изчитането е от представител на партията или коалицията.
5.Кратки текстови съобщения и обяви в хода на кампанията
Продължителност: до 30 секунди
Цена: 80 лева / 6 излъчвания за денонощие
Излъчвания: в рамките на „ТВ Борса“
Забележка: Заявките за съобщения се приемат в деня на излъчването
до 12.00ч.
6. Предизборни студия
Форма: Преки предавания излъчвани от студиото на ТВ „Запад“ по
предварително уточнена тема.
Продължителност: до 45 минути , но не по малко от 20 минути
Излъчвания: понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота и
неделя, / за неделя е възможно само при липса на заявен диспут /.
Часове за излъчване: 17.30-18.30ч., 19.00ч.- 19.30ч., 21.00-22.00 ч.
Цена: 50 лв./1 минута
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Забележка: Заявки за предизборно студио се приемат не по-късно от
4 /четири/ дни преди датата на излъчване. Излъчването е по реда на заявяване.
Отказ от заявено предизборно студио се приема не по-късно от 2 дни преди
уговорената дата на излъчване.
7. Предизборни диспути
Форма: Преки предавания, излъчвани от студиото на ТВ „Запад“ по
предварително зададена тема с участието на повече от 1 кандидат за народен
представител или представител на издигащите ги партии и коалиции.
Ден за излъчване: неделя, или друг предварително уточнен ден
Часове за излъчване: 20.00ч.-21.00ч., 21.00ч.-22-00 ч.
Цена: 50 лв./1 минута – заплаща се индивидуално използаното време от
съответния участник в диспута.
Забележка: Участието в предизборен диспут трябва да бъде заявено не покъсно от 4 /четири/ дни преди деня на диспута. Темите подлежат на
предварително обсъждане.
8.Директни излъчвания на пресконференции, концерти , студия, диспути
и други предизборни мероприятия извън студиото на ТВ „Запад“
При наличие на техническа възможност и с продължителност не помалка от 30 минути:
Цена: 150 лв./ 1 минута
Забележка: Заявки за директни излъчвания се приемат не по-късно от
4 /четири/ дни преди датата на излъчване.
9. Презапис на видео материали, свързани с предизборната кампания
Цена: 60 лева/ до 60 минути
10. Единични текстови публикации в tvzapad.bg , публикувани в секция
„Избори“ за целия период на кампанията
Прессъобщения, новини, репортажи, интервюта, декларации, съобщения текст и до 4 бр. снимки
При предоставена от поръчителя информация
Цена: 70 лв
При ангажиране на наш екип за отразяване на събитие
Цена: 100лв.
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11. Рекламен банер в tvzapad.bg
- Рекламен банер: макс. до 1200px. x 200px.
Разположение: Горна част на сайта, над „Меню“
Цена : 10лв. на ден
- Рекламен банер: макс. до 350px. x 350px.
Разположение: Дясна странична лента или странична лента на дъното
Цена: 8лв. на ден
Банерът може да бъде статичен или анимиран.
Забележка: Цените не включват изработка на банера. При изработване на
банера от наша страна цената на изработката се договаря допълнително.
Всички форми на предизборна реклама са съобразени с Изборния кодекс и
програмната схема на ТВ „Запад“.
След уточняване на желаните от партиите, коалициите и инициативните
комитети форми за предизборна реклама в ТВ „Запад“ и изготвянето на
Медия-план за излъчване или публикуване е необходимо и задължително
100% авансово плащане на изчислената сума.
ТВ „Запад“ си запазва правото да променя часовете на излъчване на
различните форми в зависимост от техническите възможности.
В цената не е включен нормативно определения 20% ДДС.

Изпълнителен директор:

/инж. Александър Цегриловски/
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