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ТАРИФА за 

рекламно-информационно обслужване за  

Кандидатпрезидентската предизборна кампания 2016 г. и Референдум 2016  

 

За договаряне на обем: 

 

Рекламно-информационно покритие на обща площ във вестник 24 часа и качване на сайта 

www.24chasa.bg   

25 цели страници  70 000 лв. 

Бонус:     

Участие в поредица от 4 „дебата” на страниците на вестник 24 часа и на сайта 

www.24chasa.bg  на теми, подробно описани по-долу. Предоставяне на „трибуна” във 

вестника с обем по една цяла страница за всеки дебат,  допълнителни 4 страници бонус. 

 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Рекламно-информационно покритие на обща площ във вестник 24 часа и качване на сайта 

www.24chasa.bg   

10 цели страници  30 000 лв. 

Бонус:     

Участие в поредица от 4 „дебата” на страниците на вестник 24 часа и на сайта 

www.24chasa.bg  на теми, подробно описани по-долу. Предоставяне на „трибуна” във 

вестника с обем по една цяла страница за всеки дебат,  допълнителни 4 страници бонус. 

 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Информационно покритие на обща площ във вестник 24 часа и качване на  сайта 

www.24chasa.bg    

7 цели страници  23 800 лв. 

Бонус:     

Участие в поредица от 4 „дебата” на страниците на вестник 24 часа и на сайта 

www.24chasa.bg  на теми, подробно описани по-долу. Предоставяне на „трибуна” във 

вестника с обем по половин страница за всеки дебат, допълнителни 2 страници бонус. 

 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Информационно покритие на обща площ във вестник 24 часа и качване на сайта 

www.24chasa.bg   

4 цели страници  16 000 лв. 

 

 

Общият договорен обем може да се ползва на части при гореописаните цени - например 

на една страница, на половин страница, на 2/3 страница, на 1/3 страница, на ¼ страница 

и т.н. до изпълнение на общата предплатена площ. 
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За единични публикации: 

 

На една цяла страница във вестник 24 часа и качване на www.24chasa.bg   4 500 лв. 

На половин страница във вестник 24 часа и качване на www.24chasa.bg   2 500 лв. 

На четвърт страница във вестник 24 часа и качване на www.24chasa.bg   1 500 лв. 

 

Цена за качване на материал (текст+снимки) на сайта  www.24chasa.bg :     500 лв. 

 
 
На една цяла страница във вестник «България Днес» и сайта www.bgdnes.bg      2 000 лв. 

На половин страница във вестник «България Днес» и сайта www.bgdnes.bg      1 200 лв. 

На четвърт страница във вестник «България Днес» и сайта www.bgdnes.bg          700 лв. 

 

Цена за качване на материал (текст+снимки) на сайта www.bgdnes.bg :         200 лв. 
 

 

Базисна цена за реклама  

 

във вестник «24 часа» :    1,90 лв./кмм 
 
във вестник „България Днес”:    1,00 лв./кмм 
 
на сайта www.24chasa.bg : 
 
Тип на банера:  300х250 
Разположение:  всички страници 
Импресии:   200 000 
Период:   15 дни 
Цена:    990 лв. 
 
Тип на банера:  Half banner (300x600) 
Разположение:  всички страници 
Импресии:   150 000 
Период:   15 дни 
Цена:    1 155 лв. 
 
Тип на банера:  300х250 
Разположение:  всички страници 
Импресии:   400 000 
Период:   30 дни 
Цена:    1 980 лв. 
 
Тип на банера:  Half banner (300x600) 
Разположение:  всички страници 
Импресии:   300 000 
Период:   30 дни 
Цена:    2 310 лв. 
  
        

Цените са без ДДС 
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Теми на приложения-дебати във вестник 24 часа: 
Всички материали се качват в специална рубрика на сайта www.24chasa.bg . 
 
 

1. Външна политика и национална сигурност  
- тероризмът и новите предизвикателства пред сигурността ни 
- НАТО и участието ни в съвместни инициативи срещу Русия  
- Новите заплахи за сигурността ни (Турция, бежанци, радикален ислям и др) 
- Външна политика  
 
2. Икономическо развитие на България 
- енергийна независимост от Русия и диверсификация 
- ядрена енергетика (АЕЦ Белене или 7 реактор в Козлодуй) 
- иновации и конкурентоспособност 
- управление на еврофондове  
- енергийна ефективност 
 
3. Вътрешна политика – визия на България 2030 
- реформа в съдебната система 
- промени в специалните служби и НСО 
- развитие на неправителствения сектор и гражданското общество 
- решения за справяне с демографската криза 
- образованието и младежта 
- социални инициативи под патронажа на Президента 
 
4. Ролята на Президентската институция 
- правомощия на държавния глава  
- ролята на вицепрезидента 
- институции с президентска квота (СЕМ, БНБ и др) 


