СД”БОНЕВ и СЪДРУЖИЕ” - ТЕЛЕВИЗИЯ БОТЕВГРАД
2140 Ботевград, бул.”България”-5, тел./факс 0723/66532, e-mail: tv@botevgrad.com
Програмата на Телевизия Ботевград се разпространява
на територията на гр.Ботевград, с.Врачеш, с.Трудовец, с.Скравена,
с.Литаково, с.Новачене и гр.Правец, област Софийска

Ред и условия за предоставяне на време за отразяване
на предизборна кампания по ТЕЛЕВИЗИЯ БОТЕВГРАД
във връзка с провеждане на парламентарни избори 2021
на 4 април 2021г.

Уважаеми представители на политически партии,
коалиции и независими кандидати,
Във връзка с провеждането на парламентарни избори 2021 Телевизия
Ботевград Ви представя условията и възможностите за провеждане на
предизборна кампания в рамките на нейното излъчване.
1. Предизборната програма на Телевизия Ботевград стартира с
официалното обявяване на началото на предизборната кампания.
2. Предизборната кампания се води на официалния български език.
3. Всички партии, коалиции, кандидати и независими кандидати,
регистрирани в централната избирателна комисия имат право на достъп до ефира
на Телевизия Ботевград при едни и същи условия и цени.
4. Предизборната кампания по Телевизия Ботевград се осъществява
чрез телевизионни предавания под формата на интервюта, репортажи, анкети,
дискусии, самостоятелно представяне на кандидатите, обръщения, видео-клипове
и текстови обяви.
5. Предизборните излъчвания по Телевизия Ботевград се заплащат по
тарифи определени в Приложение 1.
6. Заплащането се извършва предварително, съгласно обявената тарифа,
но не по-късно от три дни преди излъчването
7. Телевизия Ботевград приема за излъчване предизборни материали
върху носители, които са в пълна техническа изправност един ден преди
излъчването им.
8. Когато за едно и също време има две или повече заявки от кандидати,
право има кандидатът направил заявката си първи по време.
9. Излъчването на предизборни материали става само след
предварително заплащане.
10. Телевизия Ботевград не носи отговорност за съдържанието на
предоставените за излъчване рекламни видео материали по време на кампанията.

Желаем ви успешно представяне на изборите !

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

I.

ИЗЛЪЧВАНЕ
1. Видеоклип
Прайм тайм
Пик тайм
Прайм тайм

09:00ч. – 19:00ч.
19:00ч. – 21:30ч.
21:30ч. – 23:00ч.

до 15 сек.
50 лв.
80 лв.
70 лв.

до 30 сек.
70 лв.
120 лв.
100 лв.

до 60 сек.
100 лв.
200 лв.
150 лв.

2. PR филм
до 10 мин.
50 лв./ мин.

Пик тайм

19:00ч. – 21:30ч.
09:00ч. – 19:00ч.
Прайм тайм
21:30ч. – 23:00ч.
3. Репортаж
Пик тайм

19:00ч. – 21:30ч.
09:00ч. – 19:00ч.
Прайм тайм
21:30ч. – 23:00ч.
4. Интервю
Пик тайм

19:00ч. – 21:30ч.
09:00ч. – 19:00ч.
Прайм тайм
21:30ч. – 23:00ч.
5. Обръщение
Пик тайм

30 лв./ мин.
до 3 мин.
100 лв./мин.
80 лв./ мин.
до 3 мин.
100 лв./мин.

до 5 мин.
80 лв./ мин.

до 10 мин.
50 лв./ мин.

80 лв./ мин.

50 лв./ мин.

30 лв./ мин.

19:00ч. – 21:30ч.

50 лв. на
минута
09:00ч. – 19:00ч.
30 лв. на
Прайм тайм
21:30ч. – 23:00ч.
минута
6. Участие в дискусия, диспут
Пик тайм
500 лв.

7. Участие в авторско предаване
Пик тайм
1 000 лв.

19:00ч. – 21:30ч.

19:00ч. – 21:30ч.

8. Текстово съобщение / обява /
Една видео
страница
до 10 броя
60 лв. за брой
за 30 броя
30 лв. за брой
II.

ИЗРАБОТКА
ВИДЕОКЛИП
PR-ФИЛМ

РЕПОРТАЖ, ОБРЪЩЕНИЕ,
ИНТЕРВЮ

до 15 сек.
250 лв
под 10 мин.
1 000 лв.
до 5 мин.
100 лв.

до 30 сек.
300 лв.

до 60 сек.
350 лв
над 10 мин.
1500лв.

 ОТСТЪПКИ :
При обем над 5 000 лв. – 5 %
При обем над 10 000 лв. – 10 %
При обем над 15 000 лв. – 15 %

* ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ СА АВАНСОВИ *

Уважаеми кандидати за народни представители,
Телевизия Ботевград Ви предлага цялостно отразяване на предизборната
кампания в три различни пакета :
икономичен, стандартен и премиум.
Предимството е, че кандидатите получават отразяване чрез
разнообразни телевизионни форми /клипове, репортажи, обръщения,
ПР-филми и др./, които са разпределени балансирано през целия период на
предизборната кампания.
Второ - времето на излъчване е само в пик-тайм и прайм -тайм.
Трето - изборът на пакетно отразяване спестява от 35 до 55% от
единичните цени на същите рекламни услуги.
Пакет ИКОНОМИЧЕН : - 4 000 лв.
1. Излъчване на готов предизборен клип от 30сек. ( пакет от 21 излъчвания)
7 в пиктайм
- 19:00 до 21:30ч.;
7 в праймтайм - 21:30 до 23:00ч. ;
7 в прайм тайм - 09:00 до 19:00ч.
2. Предизборна хроника ( пакет от 9 излъчвания по 2мин.)
3 в пиктайм
- 19:00 до 21:30ч.;
3 в праймтайм - 21:30 до 23:00ч. ;
3 в прайм тайм - 09:00 до 19:00ч.
3. Предизборно обръщение ( пакет от 3 излъчвания по 3мин.)
1 в пиктайм
- 19:00 до 21:30ч.;
1 в праймтайм - 21:30 до 23:00ч. ;
1 в прайм тайм - 09:00 до 19:00ч.
4. Излъчване на 4 текстови съобщения ( една видеостраница – 20сек.)
5. Участие в предизборно студио (диспут).
6. Представяне на кандидата или кандидатите с участие в авторско
предаване „Още по темата”.

Пакет СТАНДАРТЕН : - 6 000 лв.
1. Излъчване на готов предизборен клип от 30сек. ( пакет от 42 излъчвания)
14 в пиктайм
- 19:00 до 21:30ч.;
14 в праймтайм - 21:30 до 23:00ч. ;
14 в прайм тайм - 09:00 до 19:00ч.
2. Предизборна хроника ( пакет от 12 излъчвания по 2 мин.)
4 в пиктайм
- 19:00 до 21:30ч.;

4 в праймтайм - 21:30 до 23:00ч. ;
4 в прайм тайм - 09:00 до 19:00ч.
3. Предизборно обръщение ( пакет от 6 излъчвания по 3 мин.)
2 в пиктайм
- 19:00 до 21:30ч.;
2 в праймтайм - 21:30 до 23:00ч. ;
2 в прайм тайм - 09:00 до 19:00ч.
4. Излъчване на 8 текстови съобщения ( една видеостраница – 20сек.)
5. Участие в предизборно студио (диспут).
6. Представяне на кандидата или кандидатите с участие в авторско
предаване „Още по темата”.

Пакет ПРЕМИУМ : - 8 000 лв.
1. Излъчване на готов предизборен клип от 30сек. ( пакет от 63 излъчвания)
21 в пиктайм
- 19:00 до 21:30ч.;
21 в праймтайм - 21:30 до 23:00ч. ;
21 в прайм тайм - 09:00 до 19:00ч.
2. Предизборна хроника ( пакет от 15 излъчвания по 2 мин.)
5 в пиктайм
- 19:00 до 21:30ч.;
5 в праймтайм - 21:30 до 23:00ч. ;
5 в прайм тайм - 09:00 до 19:00ч.
3. Предизборно обръщение ( пакет от 9 излъчвания по 3 мин.)
3 в пиктайм
- 19:00 до 21:30ч.;
3 в праймтайм - 21:30 до 23:00ч. ;
3 в прайм тайм - 09:00 до 19:00ч.
4. Излъчване на 15 текстови съобщения ( една видеостраница – 20сек.)
5. Участие в предизборно студио (диспут).
6. Представяне на кандидата или кандидатите с участие в авторско
предаване „Още по темата”.

Екипът на Телевизия Ботевград Ви пожелава
успех в предстоящите
парламентарни избори 2021 !

