ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2017 Г.
за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат
предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално
радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни
представители на 26 март 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети
заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално
радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни представители на 26
март 2017 г., както следва:
1. Телевизионни предавания:
ЦЕНА В ЛВ. ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ
ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ

ДЕН ОТ
СЕДМИ-

ЧАСОВИ ПОЯС

ЦАТА

ЦЕНА В
ЛВ. ДО 30 Портрет (до
СЕК.
2 минути)
КЛИП

06,00 – 12,00 ч.

825

12,00 – 16,00 ч.

550

16,00 – 19,00 ч.

715

19,00 – 22,00 ч.

2255

22,00 – 24,00 ч.

1650

08,00– 12,00 ч.

880

12,00 – 16,00 ч.

960

16,00 – 19,00 ч.

905

19,00 – 22,00 ч.

2800

22,00 – 24,00 ч.

1200

06,00 – 12,00 ч.

180

12,00 – 16,00 ч.

120

16,00 – 19,00 ч.

250

19,00 – 22,00 ч.

250

22,00. – 24,00 ч.

220

06,00 – 12,00 ч.

180

12,00 – 16,00 ч.

180

16,00 – 19,00 ч.

220

19,00 – 22,00 ч.

250

22,00 – 24,00 ч.

250

Анкета

Репортаж

(до 2
минути)

(до 1
минута)

1150*

1150*

600*

–

ЦЕНА В ЛВ./МИН.
Дискусионни
форми
(дебати)

Интервю

1380*

200

215

600*

300*

135

100

–

–

–

–

ПОНЕДЕЛНИК –
ПЕТЪК

БНТ 1

СЪБОТА –
НЕДЕЛЯ

ПОНЕБНТ 2

ДЕЛНИК –
НЕДЕЛЯ

ПОНЕБНТ HD

ДЕЛНИК –
НЕДЕЛЯ

06,00 – 12,00 ч.

150

12,00 – 16,00 ч.

180

16,00 – 19,00 ч.

250

19,00 – 22,00 ч.

300

22,00 – 24,00 ч.

200

ПОНЕБНТ Свят

ДЕЛНИК –
НЕДЕЛЯ

–

БНТ 1 – Национален политематичен канал с излъчване 24 часа в
денонощието.

–

–

–

–

Цените за агитационни клипове над 32" се
калкулират по следните коефициенти

БНТ 2 – Политематичен канал с регионално съдържание с излъчване
24 часа в денонощието.
БНТ Свят – Програма за българите, живеещи извън територията на
страната, с излъчване 24 часа в денонощието.
БНТ HD – Национален спортно-развлекателен канал с излъчване 24
часа в денонощието.
* Забележка. В цената за портрет, анкета и репортаж е включена
такса за изработката.
–––––––––––––––
Всички цени са без включен данък върху добавената стойност.

Продължителност на
агитационен клип

Коефициенти

31 – 32"

100 % х цена 30"

33 – 37"

120 % х цена 30"

38 – 42"

140 % х цена 30"

43 – 47"

160 % х цена 30"

48 – 52"

180 % х цена 30"

53 – 57"

190 % х цена 30"

58 – 60"

200 % х цена 30"

2. Стойност на агитационни клипове по програмите на Българското национално радио (БНР):
а) излъчване на клипове по програма „Хоризонт“:
Понеделник – неделя
Часови пояс

до 30 секунди

до 1 минута

06,00 – 13,00 ч.

200 лв.

400 лв.

13,00 – 22,00 ч.

180 лв.

360 лв.

22,00 – 06,00 ч.

50 лв.

100 лв.

б) излъчване на клипове по програма „Христо Ботев“:
Понеделник – неделя
Часови пояс

до 30 секунди

до 1 минута

06,00 – 13,00 ч.

90 лв.

180 лв.

13,00 – 23,00 ч.

50 лв.

100 лв.

в) стойност на клипове, излъчвани по регионалните програми на БНР:
Понеделник – неделя
Часови пояс

до 30 секунди

до 1 минута

06,00 – 13,00 ч.

35 лв.

70 лв.

13,00 – 23,00 ч.

25 лв.

50 лв.

* Радио „Кърджали“ излъчва в часовия пояс 09,00 – 15,00 ч.
3. Хроники (отразяване на актуални събития):
а) по програма „Хоризонт“ – 300 лв. за 1 минута;
б) по регионални програми на БНР – 35 лв. за 1 минута.
4. Диспути:
а) по програма „Хоризонт“ – 70 лв. за 1 минута;
б) по програма „Христо Ботев“ – 50 лв. за 1 минута;
в) по регионални програми на БНР – 25 лв. за 1 минута.
5. Други форми:
а) по програма „Хоризонт“:
аа) визитка – 500 лв. (максимална продължителност до 3 минути);
бб) интервю – 990 лв. (максимална продължителност до 5 минути);
вв) репортаж – 600 лв. (максимална продължителност до 3 минути);
гг) дискусии – 300 лв. за 1 минута;
б) по програма „Христо Ботев“:
аа) визитка – 200 лв. (максимална продължителност до 3 минути);
бб) интервю – 450 лв. (максимална продължителност до 5 минути);
вв) репортаж – 200 лв. (максимална продължителност до 3 минути);
в) по регионални програми на БНР:
аа) визитка – 30 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 минути);
бб) интервю – 50 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 5 минути);
вв) репортаж – 50 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 минути).
6. Изработка на агитационен клип:
Хоризонт/Христо
Ботев/София

Благоевград

Бургас

Варна

Видин

Кърджали

Пловдив

Стара
Загора

Шумен

250 лв.

60 лв.

100 лв.

140 лв.

100 лв.

50 лв.

100 лв.

100 лв.

70 лв.

*Забележка. Цените са в левове без ДДС.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 197 от Изборния кодекс.
§ 2. Постановлението влиза в сила на 8 февруари 2017 г.

