
                        ОП  Общински  медиен  център     

            
                          РЕКЛАМНА ТАРИФА НА ТЕЛЕВИЗИЯ ШУМЕН 

 
  

 „ТЕЛЕВИЗИЯ  ШУМЕН“ е с НАЦИОНАЛЕН  ЛИЦЕНЗ  и  РЕГИОНАЛНА НАСОЧЕНОСТ  на програмата, която 

достига до вас  чрез мрежата на кабелните и мобилни оператори: „А1“, „BULSATCOM“, БИКС.БГ, НЕТЕРА 

КОМЮНИКЕЙШЪНС, НЕТИКС КОМЮНИКЕЙШЪНС,  ГЛОБАЛ КОМЮНИКЕЙШЪНС ТВ, ВИОРА ИНТЕРАКТИВ,  

НЕТУЪРКС, ШУМЕН СПРИНТ, МСАТ, ШУМЕН СПРИНТ, СИЛИСТРА ТЕЛЕКОМ СОЛЮШЪНС, ЕМНЕТ, ДОБРУДЖА 

КАБЕЛ, БЕРГОН ИНТЕРНЕТ, БУРГАС НЕТ, ДЕЙМОС, НЕТБОКС, НЕТ ТВ КЕЙБЪЛ, ВАРНА ЛАН. 

 

Интернет сайтът на телевизията – tvshumen.bg,  дава допълнителна възможност собствената телевизионна продукция да се 

гледа в цял свят.  

 

Търговските форми за реклама могат да бъдат: рекламни клипове, клипове за телевизионен пазар, спонсорски 

съобщения, интервюта, репортажи, рекламни филми  и др. по смисъла на Закона за радиото и телевизията, и други форми на 

търговски съобщения (алтернативни рекламни форми), чието излъчване не е в противоречие с действащото законодателство.  

 

 

ТАРИФА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА РЕКЛАМНИ КЛИПОВЕ  на база 30 секунди 
    

Часови пояс понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя 

08.00 -12.00 21.00 лв. 21.00 лв. 21.00 лв. 21.00 лв. 21.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 

12.00 - 14.00 24.00 лв. 24.00 лв. 24.00 лв. 24.00 лв. 24.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 

14.00 - 17.00 24.00 лв. 24.00 лв. 24.00 лв. 24.00 лв. 24.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 

17.00 - 18.00 27.00 лв. 27.00 лв 27.00 лв 27.00 лв 27.00 лв 15.00 лв. 15.00 лв. 

18.00 - 21.00 30.00 лв. 30.00 лв. 30.00 лв. 30.00 лв. 30.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 

21.00 - 24.00 24.00 лв. 24.00 лв. 24.00 лв. 24.00 лв. 24.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 

24.00 - 08.00 15.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 

                                                                                                                                                             Обявените цени са без ДДС 

 



      Коефициент за цената за излъчване на рекламен клип с продължителност различна от 30“ се определя, както следва: 

Дължина на клип [сек.]  Коефициент 

от 1” до 10”  Цена за 30” х 0,50 

от 11” до 15”  Цена за 30” х 0,75 

от 16” до 20”  Цена за 30” х 0,85 

от 21” до 25”  Цена за 30” х 0,95 

от 26” до 30”  Цена за 30” х 1 

над 30”  Пропорционално на цена за 30” 
 

АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА РЕКЛАМА 

Форма Цена в лева без ДДС 
Заснемане и излъчване на рекламни филми  2000 лв. за 1 час 

Заснемане и излъчване  на концерти 500 лв. за 1 час 

Заснемане и излъчване на рекламни репортажи  150 лв. за 1 минута - минимум 3 минути 

Заснемане и излъчване на хроники  /след новини/   240 лв. за 1 минута - минимум 1 минута 

Заснемане и излъчване на рекламни интервюта  120 лв. за 1 минута - минимум 5 минути 

Финални надписи с лого 100 лв. за 1 месец 

Участие в предаване с рекламна цел 10 мин.  - 100.00 лв., 15 мин. - 150 лв., 20 мин. – 200 лв. 

Излъчване на  корпоративен филм предоставен от клиента 10 мин.  - 200.00 лв., 20 мин. - 300 лв., 30 мин. – 400 лв. 

Продуктово позициониране  200 лв. за 1 месец 

Платена рубрика 400 лв. за 1 месец 

Платено предаване 500 лв. за 1 месец 

Брандиране на студио 300 лв. за 1 месец 

Включване на живо или запис на различни събития с рекламна цел 100 лв. за 1 минута – до 5 минути 

Информационно обслужване: Вариант 1, Вариант 2, Вариант 3 500 лв., 400 лв., 300 лв. /месечно/ 

 

ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ 

Рекламна форма Времетраене Цена без ДДС 
  Рекламно съобщение - текст върху снимка (стоп-кадър, заснет студийно)  до 30 секунди 150.00 

Рекламно съобщение - текст върху стоп-кадър, заснет извън студийно  
 

до 30 секунди 200.00 

Рекламен клип (извън студийни кадри от рекламирания обект + текст)  
 

до 30 секунди 250.00 

  Рекламен клип (извън студийни кадри от рекламирания обект + текст+ озвучаване)  до 30 секунди 300.00 

  Рекламен филм 3 минути 1200.00 

  Рекламно съобщение /текст/ върху чист фон  50.00 



tvshumen.bg 

 

РЕКЛАМНА ТАРИФА 
 

 

БАНЕРИ 
ФОРМАТ РОТАЦИЯ ЦЕНА БЕЗ ДДС ЗА 1 

МЕСЕЦ 

БАНЕР 900/200 px. /до логото на Телевизия Шумен/ 100 %  /  50 % 400 лв. / 250 лв. 

БАНЕР 300/600 px.  /дясно до актуалното за деня/ 100 %  /  50 % 400 лв. / 250 лв. 

БАНЕР 300/250 px. /дясно под 300х600 разделен от последвайте ни във фейсбук/ 100 %  /  50 % 350 лв. / 200 лв. 

БАНЕР 728/90 px. /под водещите новини/  100 %  /  50 % 300 лв. / 180 лв. 

 

ДРУГИ ФОРМАТИ 

 ОПИСАНИЕ ЦЕНА БЕЗ ДДС 

ПУБЛИКУВАНЕ НА ВИДЕО до 60 сек. 150 лв. 

ПУБЛИКАЦИЯ С ДО 2 ЛИНКА от пресцентър 100 лв. 

АВТОРСКА ПУБЛИКАЦИЯ репортер и оператор 200 лв. 

ВОДЕЩА ПУБЛИКАЦИЯ за 24 часа 300 лв. 

ДОБАВЯНЕ НА ВИДЕО до 30 сек.   25 лв. 

 

 

Изработка на статичен банер: 60 лв. без ДДС 

Изработка на анимиран банер: 100 лв. без ДДС 

Изисквания за БАНЕР: 

Размери: 900/200 px., 300/600 px., 300/250 px., 728/90 px. 

Формат: mp4, HTML5, png, jpg 

Големина: до 400 КВ 

Изисквания за ВИДЕО: 

Формат: mp4 

Големина: до 400 КВ 

 



 

 
ОТСТЪПКИ ЗА ОБЕМ: 

СТОЙНОСТ без ДДС ОТСТЪПКА 

от 301 до 500 лв. 5 % 

от 501 до 1000 лв. 8 % 

от 1001 до 1500 лв. 10 % 

от 1501 до 2000 лв. 15 % 

от 2001 до 3000 лв. 18% 

от 2501 до 3000 лв. 20% 

от 3001 – 4000 лв.  25 % 

Над 4000 лв. по договаряне 
 

 

При комбинирано излъчване на реклама в програмата на ТВ Шумен и сайта tvshumen.bg се прилага допълнителна отстъпка от 5 % 

 

При алтернативните рекламни форми се прилага принцип на ценообразуване, при който за отправна точка се взема предвид цената за 30-

секунден рекламен клип и следните фактори: дължината на съответния рекламен материал, часовия пояс, в който се излъчва същия, позиция на 

материала в програмната схема. Съответно се прилагат и правилата за отстъпки, формулирани в настоящата Тарифа. 

Офертите за спонсорство и алтернативните форми на рекламиране  брандирани промо анонси, спонсорски заставки и др., могат да бъдат 

предложени от отдел “Маркетинг и реклама“ при индивидуално договаряне и според конкретните нужди и желания на клиентите. 

 

Ефективността на вашата реклама може да се повиши с комбинирано присъствие в програмата на Телевизия Шумен и сайта ни: 

tvshumen.bg. Аргументът ни за това комбинирано присъствие се базира на това, че зрителите, които се интересуват за случващото се в Шумен и 

областта, пропуснали  телевизионните предавания  се информират от сайта на Телевизия Шумен. 

 

 

 

 

Телевизия Шумен, ул. Съединение № 105, 054/ 800 849, 800 841, tvshumen@abv.bg 

Реклама: 0899 459 440, reklama.tvshumen@gmail.com 

Web: www.tvshumen.bg,  www.tvshumen.tv 
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