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КРАТКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

на регионалния ТВ канал Телевизия Враца 
 

1. Телевизия Враца – правен статут: 
 “Михайлов ТВ” ООД е лицензиран кабелен оператор, притежаващ 

индивидуална Лицензия  за регионална ТВ програма. 
 

2. Телевизия Враца – идеята: 
 ЗА ХОРАТА И СВЕТА – ТАКИВА КАКВИТО СА! 

 
3. Телевизия Враца – разпространение: 

 Стартирайки през 1994 г., днес тя има аудитория в градовете Враца, 

Мездра,   Криводол,  Козлудуй, Мизия, Своге и още над 40 села в региона. 
 

4. Телевизия Враца – каналът: 
 Политематична търговска телевизия. Новини, публицистика, спорт, 

филмова програма, анимация, детско-юношески сериали, научно-
популярни и документални филми, рекламно-справочна информация. 

 
5. Телевизия Враца – рекламен носител: 

 Най-авторитетният регионален ТВ канал на територията на Област 
Враца. 

 
Нашата цел: 
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Високият ни рейтинг се дължи на качествен ТВ продукт, 
професионален екип и добра техническа обезпеченост, които са 

предпоставка за качествено изработване и излъчване на рекламни 
продукти – клипове, PR-филми и др. Разполагаме със системи HD и DV. 

 
Ценовата политика е съобразена с пазарните реалности, а 

стриктното обслужване на рекламните договори ни дава самочувствие на 
коректни партньори. 
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Т А Р И Ф А 
 за изработка и излъчване на реклама по ТВ Враца 

 
 

І. Рекламни спотове 
 

 Цена за 1 излъчване 

зона Часови пояс до 15 sec до 30 sec до 60 sec 

В 07.00 – 09.00 ч. 30.00 лв. 40.00 лв. 50.00 лв. 

С 09.00 – 17.30 ч. 20.00 лв. 30.00 лв. 40.00 лв. 

В 17.30 – 18.30 ч. 30.00 лв. 40.00 лв. 50.00 лв. 

А 18.30 – 22.30 ч. 40.00 лв. 60.00 лв. 80.00 лв. 

В 22.30 – 01.00 ч. 30.00 лв. 40.00 лв. 50.00 лв. 

 
Изработка на рекламни спотове 

Видеоклип до 15 сек.: 300 – 500 лв.; до 30 сек.: 500 – 800лв.;  
до 60 сек.: 500 – 1000 лв. 

Стоп кадри  – до 15 сек.:100 лв.;  до 30 сек.: 150 лв.  
 

ІІ. Репортаж, ТВ рубрика  
 

времетраене Изработка 
Цена за  едно 

излъчване  
Общо  

до   3 мин. 400 лв. 300 лв. 700 лв. 

до   5 мин. 600 лв. 400 лв. 1 000 лв. 

до   7 мин.  700 лв. 500 лв. 1 200 лв. 

до 10 мин. 1000 лв. 800 лв. 1 800 лв. 

 

ІІІ. PR филм, видеофилм 
 

времетраене Изработка Цена за 1 излъчване  

до 15 мин. по договаряне 900 лв. 

до 30 мин. по договаряне 1 800 лв. 

до 45 мин. по договаряне 2 000 лв. 

до 60 мин. по договаряне 2 400 лв. 
 

 – допълнителна обработка /преозвучаване, сканиране на 

печатни материали, допълнителен монтаж на кадри – по 
договаряне 
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ІV. Спонсорство на авторско предаване /заставка/ – по договаряне 
  

 

 
V. Участие в авторско предаване 

 

Цена за 1 излъчване + 1 повторение 

до 15 мин. над 15 мин. 

40 лв./мин. 600 лв + 20 лв./ мин. 

 

 
Бонуси при: 

 
При паричен обем над:  

 10 000 лв. – 5 % отстъпка; 
 15 000 лв. – 10 % отстъпка; 

 20 000 лв. – 15 % отстъпка 
 

При брой излъчвания: 
 над 20 бр. - 2 бонус 

над 30 бр. - 5 бонус 
над 60 бр. - 10 бонус 

 

 
*За рекламен спот с дължина, различна от 30 сек - цената е по договаряне 

 
 

*** Фиксиране на позиция в рекламния блок - +15% 
*** Прекъсване на сериал / филм 50 % утежнение на цената за 

съответния часови пояс; 
*** Комисионна при посредничество – 20% 

 
Допълнителни отстъпки при дългосрочни договори!  

Отстъпките важат само при авансово плащане на цялата сума! 
При повишение на тарифите за реклама клиентите са гарантирани 

само при сключен договор и / или предварително заплатено 
рекламно време.   

Посочените цени са без ДДС.  

 
Тарифата важи от 01.12.2013 г. 

 


