
 ОП Общински медиен център 
  9700 – Шумен, ул."Съединение”, №105 

               тел.:054/800841, 800849 

                  e-mail: tvshumen@abv.bg

          

ТАРИФА 
ЗА 

        ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕ И РЕКЛАМНА ПОЗИЦИЯ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА  

ПРЕДИЗБОРНА  КАМПАНИЯ: 

      В ПРОГРАМАТА НА ТЕЛЕВИЗИЯ ШУМЕН  И ИНТЕРНЕТ САЙТА:  tvshumen.bg 

 

 

Вид на предложението Цена без ДДС Отстъпки 

Излъчване на рекламен 

клип 

1,00 лв на секунда   

Изработка на клип 300,00 лв.  

Публикуване на клип в 

сайта:tvshumen.bg 

20.00  лв. на ден  

Видео обръщение до 60 

сек.  на tvshumen.bg 

150 лв. на ден  

Рекламен банер на 

сайтовете: tvshumen.bg 

tvshumen.tv 

 100 % ротация 

 

900/200- 400 лв. 

300/600- 400 лв. 

300/250 – 350лв. 

728/90 – 300 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   50 % ротация 

 

 

 

900/200 - 250 лв. 

300/600 - 250 лв. 

300/250 - 200лв. 

728/90  -  180 лв. 

Изработка на статичен 

банер 

Изработка на анимиран 

банер 

60,00 лв. 

 

100 лв. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



Предизборна хроника- 

след централна емисия 

Новини в 18,30 ч 

240,00 лв. на минута 

 

50% от цената за 

повторно излъчване 

след късна емисия 

Новини в 21,00 ч. 

Предизборен репортаж -

след централна емисия 

Новини в 18,30 ч 

150,00 лв. на минута 

минимум 3 минути 

50% от цената за 

повторно излъчване 

след късна емисия 

Новини в 21,00 ч. 

Публикуване на вече 

изработена предзизборна 

хроника  или подадена от 

пресцентър информация 

със снимки в сайта: 

tvshumen.bg   

100,00 лв.  

Участие в коментарно 

предаване,   интервю, 

обръщение 

30,00 лв. на минута  

Публикуване на участието 

в предаване или платено 

интервю на сайта: 

tvshumen.bg  

100,00 лв.  

Откриване на предизборна 

кампания или срещи с 

избиратели 

2000,00 лв на час  на 

живо излъчване 

1200,00 лв на час на 

запис 

50% от цената при 

повторение на 

събитието 

Публикуване  на 

откриване на предизборна 

кампания или срещи  с 

избиратели сайт: 

tvshumen.bg  

 

500,00 лв. 

 

 

Участие в ТВ диспут  -30 

мин.                                                                                                                                                   

Публикуване на диспут в 

сайта: tvshumen.bg  

600,00 лв.  

 

150,00 лв. 

 

                                            ДИРЕКТОР  на ОП ОМЦ: инж. Даниел Малев 

        За заявки: Грациела Меркова  0899 459 440 –експерт реклама 

                          e-mail: reklama.tvshumen@gmail.com 


