
ОФЕРТА за местни избори 2019 година 
в новинарския портал TrafficNews.bg

1. Банер 300х250 рх – всички страници
 - 1 000 000 импресии – 2400 лева
 - 1 500 000 импресии – 3600 лева

2. Банер 300х250 рх – вътрешни страници
 - 1 000 000 импресии –1500 лева
 - 1 500 000 импресии –2250 лева

3. Банер 300х250 рх - категория
 - 1 000 000 импресии 1050лева
 - 1 500 000 импресии –1575 лева

4. Излъчване и запис на репортаж, интервю, среща с избиратели:       
 - до 1 минути – 1250 лева
 - до 2 минути – 1500 лева
 - до 3 минути – 1650 лева

5. PR-публикация с максимална видимост в сайта – 1800 лева 
 - Пакет от 10 ПР-публикации – 16 000  лева без ДДС 
 - Пакет от 20 ПР-публикации – 28 000  лева без ДДС
 Банер 300х250рх: 200 000 и 250 000 импресии

6. PR-публикация в категория и позиционирани на начална страница – 1200 лева 
 - Пакет от 10 ПР-публикации в категория  – 10 000  лева без ДДС 
 - Пакет от 20 ПР-публикации в категория – 19 000  лева без ДДС
       Банер 300х250рх: 100 000  и 150 000 импресии

 *  Цената включва възможност за редактиране на подадено съдържание

 **  Цените важат за посочените пакети и бонуси. При заявен различен брой публикации и импресии, 

 се изготвя оферта на база тарифата

 *** Срокът на медийната кампания е от 27 септември до 26 октомври 2019 г. 

 

Цените са без ДДС

www.trafficbul.bg



 

„Трафик Бул” ООД провежда информационно-разяснителната кампания в 

своите сайтове: TrafficNews.bg и PlovdivNow.bg 

Предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден и 

приключва в 24.00 ч. на 26 октомври  2019 г. Крайните срокове за 

предоставяне на медия-план, носители с клипове и други необходими 

материали са както следва:   

Сключен Договор между „Трафик Бул” ООД и съответната партия, коалиция 

от партии или инициативен комитет или представляващата я/го агенция 

 Удостоверение от ЦИК за регистрация на съответната партия, коалиция от 

партии или инициативен комитет;  

Възлагателно писмо, когато договорът се сключва с агенция, представляваща 

съответната партия, коалиция от партии или инициативен комитет; 

Нотариално заверено пълномощно, удостоверяващо представителната власт 

на лицето, подписало възлагателното писмо.  

„Трафик Бул” ООД обявява на интернет страниците https://trafficnews.bg, 

https://plovdivnow.bg/, http://trafficbul.bg/ информация за договорите, 

сключени с всички регистрирани в ЦИК за участие в информационно-

разяснителната кампания партии, коалиции от партии и инициативни 

комитети, съгласно изискванията на чл. 180, ал. 2 от ИК.  

Основни законови изисквания относно информационно-разяснителната 

кампания:  

- Всеки материал трябва да съдържа недвусмислено и разбираемо послание, 

че купуването и продаването на гласове е престъпление;  

- Във всеки материал трябва да бъде отбелязано от чие име се издава, т.е във 

видеоматериала следва да се посочва името на Възложителя (конкретната 

партия, коалиция от партии или инициативен комитет);  



 

- Закупуването на рекламно поле става при еднакви условия и цени (тарифа) 

спрямо всички регистрирани за участие в информационно-разяснителната 

кампания партии, коалиции от партии и инициативни комитети;  

- В материали не може да се използват химна, герба и знамето на Република 

България или на чужда държава, както и религиозни знаци или 

изображения;  

- Материалите не може да съдържат дискриминация, основана на расов, 

етнически или друг признак;  

- Всеки материал трябва да бъде в съответствие със законите на Република 

България;  

- Информационно-разяснителната кампания се води на български език;  

- Забранява се използването на материали, които застрашават живота и 

здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост, 

както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто 

име на кандидатите. По отношение на излъчването на видео материали ще 

се прилагат Общите условия за реализиране на търговски съобщения 

(реклама, спонсорство и други рекламни форми) от „Трафик Бул” ООД  

доколкото те не противоречат на настоящите Условия и императивните 

разпоредби на българското законодателство. 

 

 

 

 

 


