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Условия на „In LIFE за платено отразяване на предизборната 
кампания за провеждане на Парламентарни избори 2017 г. на 26 март 
в ТВ канала  In LIFE TV и онлайн медия In LIFE. 

 
Форми на платено oтразяване: 
 

1. Стандартна реклама – клип (обособява се в самостоятелен рекламен блок за 

предизборната кампания); 
 

2. Платен репортаж извън предаване с дължина от 1 до 3 минути (указва се, че 
материалът е платен); 

 
3. Платено отразяване в предаване или рекламен филм, ПР материал или 

интервю (указва се, че материалът е платен); 
 

4. Рекламен банер в www.inlife.bg 
 

Всички форми на платено отразяване се реализират след съгласуване с In LIFE 
медия.  

 
Ценообразуване на формите на платено отразяване: 

 

1. Стандартната реклама – клип, се ценобразува по тарифите на In Life TV,  
валидни за периода на излъчване на съответния клип умножени по коефициент 

1,8. 
 

2. Платен репортаж извън предаване се ценоoбразува по тарифите на In Life TV, 
валидни за периода на излъчване на съответния репортаж, умножени по 

коефициент 1,8. 
 

3.Платено отразяване в предаване или рекламен филм, ПР материал или интервю 
се ценообразува по тарифите на In Life TV, валидни за  периода на излъчване на 

съответното отразяване, умножени по коефициент 2. 
 

4. Платен рекламен банер се ценообразува по тарифите на In Life TV, валидни за 
периода на позициониране, умножени по коефициент 2.  
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Или както следва:  

 

 
1.СТАНДАРТЕН РЕКЛАМЕН КЛИП В ЛИНЕЙНО ИЗЛЪЧВАНЕ 

 

КАТЕГОРИЯ Ед.ц. по 

рекламна 
тарифа 

Коефициент 

за Избори 
2016 

Ед.ц. 

рекламна 
тарифа за 

Избори 2016 

Стандартен 

рекламен клип 
в рекламен блок 

– до 40 секунди 

20.00 лв.  1,8 36.00 лв.  

 
 

 
2. ПЛАТЕН РЕПОРТАЖ 

 

КАТЕГОРИЯ  Ед.ц. по 
рекламна 

тарифа  

Коефициент 
за Избори 

2016 

Ед.ц. 
рекламна 

тарифа за 
Избори 2016 

ЗАСНЕМАНЕ и 
ИЗЛЪЧВАНЕ на 

ПЛАТЕН 
РЕПОРТАЖ – до 

3 минути 

60.00 
лв./минута или 

180.00 лв.  за 
три минути 

1,8 108.00 
лв./минута или 

324.00 лв. за 
три минути 

 
 

3. ПЛАТЕНО ОТРАЗЯВАНЕ в предаване или РЕКЛАМЕН ФИЛМ, ПР материал или интервю 

 

 

Пакет 

заснемане с 2 
камери, 

репортер, 
редактор, 

постпродукция 
и излъчване 

Ед.ц. по 

рекламна 
тарифа 

Коефициент 

за Избори 
2016 

Ед.ц.рекламна 

тарифа за 
Избори 2016 

Филм до 5 

минути  

550.00 лв.  2 1100.00 лв.  

Филм до 10 620.00 лв. 2 1240.00 лв. 
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минути 

Филм до 25 
минути 

720.00 лв. 2 1440.00 лв.  

Филм до 50 

минути 

970.00 лв.  2 1940.00 лв.  

 

4. Рекламен банер   
 

Вид банер Размер  Ед.ц. 

реклама 
тарифа – 

седмичен 
пакет 

Коефициент 

за Избори 
2016 

Ед.ц. 

рекламна 
тарифа 

Избори 
2016 – 

седмичен 
пакет 

Титулен 650X75 220 лв.  2 440 лв.  

Квадратен 300X250 99 лв.  2  198 лв.  

Хоризонтален  728X90 49 лв.  2 98 лв.  

 

 
In LIFE медия не гарантира рейтинга на всички форми на платено отразяване на предизборните 

кампании, не излъчва компенсаторни излъчвания, не прави отстъпки или бонуси. 

При заснемане на платен репортаж, платено отразяване в предаване или рекламен филм, ПР 

материал или интервю, се заплащат продукционни разходи за наем на камера, пътни, 

командировъчни разходи и монтаж. За всички въпроси, неуредени в настоящите условия, се 

прилагат общите условия за излъчване в In Life медия.  
 
Необходими документи: 

1. Възлагателно писмо за закупуване на рекламно време и позиция. 
2. Договор, подписан от In Life, чрез съответното дружество и представляващия 

съответната партия, коалиция или инициативен комитет, регистрирани за участие 
в изборите. 

3. Удостоверение за регистрация в изборите 
4. Документ за извършено 100% авансово плащане. 

 

Общи законови положения: 
1. В изборите участват партиите, коалициите и инициативните комитети, 

регистрирани за участие в президентските избори на 6 ноември 2016 г.  
2. Предизборната кампания се открива 20 дни преди изборния ден – на 

17.10.2016 г. в 00:01 часа и приключва 24 часа преди изборния ден – на 
04.11.2016 г. в 23:59 часа. 

3. Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден. 
4. Предизборната кампания се води на български език. 

5. Електронните медии са длъжни да обявяват на интернет страниците си 
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информация за тарифи, договори, във връзка с предизборната кампания.  
6. Публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с 

предизборната кампания, е забранено. 

7. Всеки материал съдържа информация, че купуването и продаването на 
гласове е престъпление и е разположен в обособено поле. За аудио-

визуалните материали, тази информация се съдържа като недвусмислено 
послание.  

8. Заплащането за публикуване и излъчване на платени форми за отразяване на 
предизборната кампания се извършва предварително – 100% авансово преди 

излъчване и публикуване на съответния материал.  
9. Излъчването, публикуването и разпространението се указва чрез визия и звук 

по подходящ начин, че материалът е платен. В агитационните материали няма 
право да се използват химнът, гербът и знамето на република България.  

10. Забранява се агитационни материали, които накърняват добрите нрави, 
честта и доброто име на кандидатите, да се излъчват.  

 
In LIFE Mедия 

 

 


