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Тарифа за платена политическа реклама 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 

НА 26 МАЙ 2019 г. 

 

Информационен сайт www.shumenonline.bg 
Форма Позиция Времетраене Цена в лв. 

Рекламен банер 100% 
ротация с размери 

728х90 px 

Заглавна страница 7 дни 250.00 

Рекламен банер 100% 
ротация с размери 

300х250 px 

Под или до хедлайна 7 дни 200.00 

Рекламен банер 100% 
ротация с размери 

300х250рх 

Във вътрешна 
страница на сайта 

7 дни 150 .00 

Публикация  
до 1500 знака с 1 бр. 

снимка  
(предоставени от 

политическа партия, 
коалиция или 

инициативен комитет) 

 12 часа  на хедлайн 100.00 

Публикация  
до 1500 знака с 1 

бр. снимка (с 

ангажиран репортер 
на медията) 

 

 12 часа на хедлайн 150.00 

Публикация 
над 1500 знака с 1 бр. 

снимка  
(предоставени от 

политическа партия, 
коалиция или 

инициативен комитет) 

 12 часа на хедлайн                                   200.00 

http://www.shumenonline.bg/


Публикация над 1500  
знака с 1 бр. снимка 

(с ангажиран 
репортер на медията) 

 12 часа на хедлайн 250.00  

Фоторепортаж  до 
800 знака и 10 

снимки 
(предоставени от 

политическа партия, 
коалиция или 

инициативен комитет) 

 12 часа на хедлайн 130.00 

Фоторепортаж до 800 
знака и 10 снимки (с 
ангажиран репортер 

на медията) 

 12 часа на хедлайн 180.00  

Видео до 3 минути  1 ден 
 

150.00 

Интервю с 1 бр. 
снимка 

 12 часа на хедлайн 300.00 

Публикация до 1500 
знака, 1 бр. снимка и 

вмъкнато видео 
(предоставени от 

политическа партия, 
коалиция или 

инициативен комитет) 

 12 часа на хедлайн 150.00 
 

Публикация до 1500 
знака, 1 бр. снимка и 

вмъкнато видео 
(с ангажиран 

репортер на медията 
за публикация и 

снимка) 

 12 часа на хедлайн 200.00 

Фоторепортаж с до 
800 знака, 10 снимки 

и вмъкнато видео 
(предоставени от 

политическа партия, 
коалиция или 

инициативен комитет) 

 12 часа на хедлайн 180.00 

Фоторепортаж с до 
800 знака, 10 снимки 
и вмъкнато видео (с 
ангажиран репортер 

на медията за 
публикация и снимки) 

 12 часа на хедлайн 230.00 

Интервю с 1 бр. 
снимка и вмъкнато 

видео  

 12 часа на хедлайн 350.00 

 

Пакети с отстъпки: 

Пакет: Банер + 3 бр. публикации /или фоторепортажи/                                                                                 - 10% 

Пакет: Банер + 3 бр. публикации  /или фоторепортажи/ + 1 бр. интервю                                                  - 20 % 



Пакет: До 6 бр. публикации или фоторепортажи                                                                                               - 10% 

Пакет: До 3 бр. публикации или фоторепортажи                                                                                               -   5% 

Пакет: Видео до 3 минути, разположено на банерна позиция в дясно от хедлайна с размери 

300/х 250 px за 7 дни                                                                                                                                                   - 20% 

Пакет: До 6 бр. публикации или фоторепортажи с вмъкнато видео                                                             - 10% 

Пакет: До 3 бр. публикации или фоторепортажи с вмъкнато видео                                                               - 5% 

Всички цени са крайни. 

 

 

*Видеото трябва да е изработено и качено в youtube канал на политическата партия, коалиция или 
инициативния комитет с продължителност до 3 минути. Видеото ще бъде ембеднато от канала и 
поместено в сайта, според избраната услуга. 

*Медията не носи отговорност при неизползван на 100% пакет от страна на политическата партия или 
инициативен комитет в рамките на предизборната кампания. 

Условията и реда за отразяване на предизборната кампания са едни и същи за всички партии, коалиции 
и инициативни комитети. 

С оглед защита на публичния интерес, гарантиране на правото на информация и правото на свободно 
изразяване на мнение, shumenonline.bg отразява събитията, свързани с предизборната кампания извън 
заплатеното от партиите, коалициите и инициативните комитети, по преценка на редакционния екип при 
спазване на принципите на професионално-етичните норми за журналистическата дейност и 
осигуряване на свободата и персоналната отговорност на журналистите. 

Shumenonline.bg си запазва правото да отказва материали, предоставени от щабовете на кандидатите, 
когато те нарушават добрия тон или съдържат нецензурни, съмнителни или незаконни квалификации. 
Всички материали трябва да отговарят на законовите изисквания. Всички агитационни материали се 
публикуват едва след тяхното заплащане по банков път или в брой. Банер позициите се заемат по реда 
на тяхното заявяване и плащане. 

Информация, неподадена по официалния начин, може да не бъде публикувана, дори и да е заплатена. В 
този случай се предлага компенсация с публикуване на аналогичен материал. 

По време на предизборната кампания shumenonline.bg предоставя на всички кандидати равен шанс да 
присъстват на страниците на информационния портал. Всички новини, статии, банери и послания ще 
бъдат публикувани срещу заплащане, определено в настоящата тарифа. Няма да се допуска 
предизборна агитация, за която не е авансово заплатено. 

Всички информации следва да се подават на contacts@shumenonline.bg, на тел: 0886 99 69 39 поне 12 
часа преди събитието. 

Лице за контакт: Хрисимира Милкова 

 

Изготвил:  Хрисимира Милкова                                                                                       

Реклама: 0886 99 69 39                                                                                                       
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