
 
 

ЗАЯВКА  
ЗА ПЛАТЕНО ТЪРГОВСКО СЪОБЩЕНИЕ ПО HomeONE – програма newsONE 

ПЛАТФОРМА BGVote 2022, www.newsone.bg  
 
 
 
Клиент:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Категории реклама и/или информационна публикация: 

☐ КЛИПОВЕ 
☐ ПЛАТЕНИ РЕПОРТАЖИ 
☐ ВИДЕО ВИЗИТКИ 
☐ ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТИЯ 
☐ РЕКЛАМНИ БАНЕРИ 
☐ PR ПУБЛИКАЦИИ 
 

 
ВИД 

 
КЛИПОВЕ 
☐ Клип с продължителност до 30 секунди – цена: цената се изчислява по Приложение 1 и Програмна схема. 
 
ПЛАТЕНИ РЕПОРТАЖИ В “НОВИНИТЕ LIVE”  
☐ Платен репортаж с продължителност до 1 минута – цена: 240 лв /двеста и четиридесет/ лева без ДДС 
☐ Платен репортаж с продължителност до 2 минути – цена: 360 лв /триста и шестдесет/ лева без ДДС 
 
ПЛАТЕНИ РЕПОРТАЖИ В “ОТ МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО”  
☐ Платен репортаж с продължителност до 1 минута – цена: 240 лв /двеста и четиридесет/ лева без ДДС 
☐ Платен репортаж с продължителност до 2 минути – цена: 360 лв /триста и шестдесет/ лева без ДДС 
 
ПЛАТЕНИ РЕПОРТАЖИ В “ЦЕНТРАЛНА ЕМИСИЯ НОВИНИ”  
☐ Платен репортаж с продължителност до 1 минута – цена: 400 лв /четиристотин/ лева без ДДС 
☐ Платен репортаж с продължителност до 2 минути – цена: 600 лв /шестстотин/ лева без ДДС 
 
ПЛАТЕНИ РЕПОРТАЖИ В “НОВИНИТЕ | LIVE” 
☐ Платен репортаж с продължителност до 1 минута – цена: 600 лв /шестстотин/ лева без ДДС 
☐ Платен репортаж с продължителност до 2 минути – цена: 900 лв /деветстотин/ лева без ДДС 
 
ПЛАТЕНИ РЕПОРТАЖИ В “НОВИНИТЕ | LIVE” 
☐ Платен репортаж с продължителност до 1 минута – цена: 600 лв /шестстотин/ лева без ДДС 
☐ Платен репортаж с продължителност до 2 минути – цена: 900 лв /деветстотин/ лева без ДДС 
 
ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ В ПРЕДАВАНЕТО “НЮЗ МОРНИНГ” 
☐ Платен репортаж с продължителност до 10 минути – цена: 5000 лв /пет хиляди/ лева без ДДС 
☐ Платен репортаж с продължителност до 12 минути – цена: 6000 лв /шест хиляди/ лева без ДДС 
 
ВИДЕО ВИЗИТКА В ПРЕДАВАНЕТО “BGVote” 
☐ Платен репортаж с продължителност до 5 минути – цена: 3000 лв /три хиляди/ лева без ДДС 
 
ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ В ПРЕДАВАНЕТО “Патарински|LIVE” 
☐ Платен репортаж с продължителност до 10 минути – цена: 5000 лв /пет хиляди/ лева без ДДС 
☐ Платен репортаж с продължителност до 12 минути – цена: 6000 лв /шест хиляди/ лева без ДДС 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
РЕКЛАМНИ БАНЕРИ 

 
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 
 

☐  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 
 
 
Краен срок за предаване на реклама и/или информационна публикация се определя до 3 /три/ 
раборни дни от дата на стартиране. 
 
 
Време на излъчване: От дата на публикуване на реклама и/или информационна публикация до 
24:00 ч. на 01 октомври 2022 г.  
 
 
Лице за контакти: …………………………………………………………………………………………….. 
Моб. тел:/ e-mail: ……………………………………………………………………………………………... 
 
Дата на заявката: ……………………………………………………………………………………………... 
 


