
 
 
 
 

Тарифа и условия за публикуване на рекламни и/или информационни публикации в интернет страницата на 
"ХОУМ НЕТУЪРК" ЕООД на платени форми за отразяване на предизборната кампания. 

 
УСЛОВИЯ 

На „ХОУМ НЕТУЪРК“ ЕООД за провеждане на предизборни кампании за изборите на Народно събрание и за 
изборите на президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021г. 

 
 

„ХОУМ НЕТУЪРК“ ЕООД, ЕИК: 206238804, наричано за краткост HNC предлага на всички регистрирани в Централната 
избирателна комисия партии, коалиции от партии, инициативни комитети публикуване на реклами и информационни 
публикации в своята интернет страница www.newsone.bg под формата на:  
 

• КЛИПОВЕ 
• ПЛАТЕНИ РЕПОРТАЖИ 

• ВИДЕО ВИЗИТКИ 
• РЕКЛАМНИ БАНЕРИ 
• PR ПУБЛИКАЦИИ 

 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕНИ 

 
- КЛИПОВЕ ще бъдат излъчвани в интернет страница www.newsone.bg.  
Клип с продължителност до 30 секунди – цена: 250 лв /двеста и петдесет/ лева без ДДС 
 
- ПЛАТЕНИ РЕПОРТАЖИ ще бъдат излъчвани в интернет страница www.newsone.bg.  
Платен репортаж с продължителност до 2 минути – цена: 500 лв /петстотин/ лева без ДДС 
 
- ВИДЕО ВИЗИТКИ ще бъдат излъчвани в интернет страница www.newsone.bg.  
Видео визитка с продължителност до 5 минути – цена: 1200 лв /хиляда и двеста/ лева без ДДС 
 
- РЕКЛАМНИ БАНЕРИ в интернет страница www.newsone.bg (за месец) 

 
РАЗМЕР ПОЗИЦИЯ ЦЕНА 

970x90 НАЧАЛНА СТРАНИЦА 
ВСИЧКИ СТРАНИЦИ 

500 лв /петстотин/ лева без ДДС 
700 лв /седемстотин/ лева без ДДС 

720x90 ВСИЧКИ СТРАНИЦИ 500 лв /петстотин/ лева без ДДС 
300x250 ВСИЧКИ СТРАНИЦИ 600 лв /петстотин/ лева без ДДС 

 
- PR ПУБЛИКАЦИИ публикувани в интернет страница www.newsone.bg.  
ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ НАЧАЛНА СТРАНИЦА 

ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ 
300 лв /петстотин/ лева без ДДС 

/ на ден 
 

ИНТЕРВЮ НАЧАЛНА СТРАНИЦА 
ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ 

400 лв /петстотин/ лева без ДДС 
/ на ден 

 
 

Посочените цени са без включен ДДС и са валидни за готови реклами и информационни публикации. 
 
HNC предлага популяризация и агитация към гласуване при спазване на изискванията на Изборния кодекс. 
 
Предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден, а именно на 15 октомври 2021 г. и приключва в 24:00 ч. 
на 12 ноември 2021 г.  
 
Задължително изискуеми от HNC документи за провеждане на предизборната кампания: 
- Документ за извършено 100% авансово плащане, извършено преди публикуването на заявената услуга; 
- Писмен договор сключен между HNC и съответната партия, коалиция или инициативен комитет, и/или друг 
представляващ възложител. 
- Възлагателно писмо за публикуване на реклами и/или информационни публикации в интернет страници на HNC; 



 
- В случай, че партия, коалиция или инициативен комитет се представя от рекламна агенция, нотариално заверено 
пълномощно, доказващо изрично представителната власт за предизборната кампания. 
- Удостоверение от Централната избирателна комисия за регистрация на съответната партия, коалиция от 
партии или инициативен комитет; 
 
 

Основни законови правила за отразяване на предизборна кампания: 
 

- Забранява се използването на материали, които засягат и уронват честта и доброто име на кандидатите в 
предизборната кампания. 

- Всеки платен материал се отделя чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, че съответният материал е 
платен.  

- Всички реклами и/или информационни публикации трябва да се съдържат като недвусмислено и разбираемо 
послание, че купуването и продаването на гласове е престъпление. 

- Всяка предизборна кампания се води на български език. 
- Всяка реклама и/или информационна публикация задължително съдържа името на партията, коалиция от партии 

или инициативен комитет, от който се издават.  
- Всички сключени договори с партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани кандидати, и/или с друг 

възложител във връзка с публикуването на рекламни и/или информационни публикации за предизборната 
кампания, се обявява на интернет страницата на медията. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


