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ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014 
Условия и цени за публикация и излъчване в интернет медиите 

kazanlak.com и starozagorci.com 
 
 

1. Тарифа за реклама 

 
Банер 
позиция, размер 

Цена 
30 дни 

Коефициенти  
за периоди: 

  7 дни х 0.4 
14 дни х 0.6 

21 дни х 0.8 
 
! с предимство 

запазват 
позиции 

30 дневните 
кампании 

Видео банери  
Частични 

ротации 
Rich Media  

WallPapers   
Нестандартни 
форми  

по договаряне  

LB                728х90 px 1800 лв. 

MB1/MB2    300x150 px 1200 лв. 

MR1             300x250 px 1800 лв. 

MR2             300x250 px 1500 лв. 

MR3             300x250 px   600 лв. 

IN 1             690x150 px   900 лв. 

IN 2             690x150 px   500 лв. 

FB                690x350 px   900 лв. 

! Банерите се показват със 100% ротация на всички страници на 
съответния сайт с изкл. на Предизборните портали и Фирмените страници  
 

 
Предизборен портал  500 лв. 
! Предлага се безплатно като бонус в комплексните пакети 
Самостоятелна динамична интернет страница за кандидат или листа, с 

отделна навигация на първа страница на съответния сайт. Включва предоставена от 

щаба информация с текстове, снимки, видео, линкове за: Отделните кандидати; 

Лого на партията и номер на бюлетината; Други графични изображения - 

медии от плакати, билбордове и др.; Видео – клипове, интервюта и др.; Бутони за 

споделяне на Портала в социалните мрежи; Статистика за брой влизания на 

потребители; Всички новини на партията от PR пакетите. Съдържанието във всеки 

предизборен портал е само и единствено за дадената партията, не се публикуват 

други предизборни или търговски реклами или друго чуждо съдържание.  

* Изработват се при заявка от щаба 

 

 
HD Livе & Live Chat до 1 час 500 лв. + 100 лв./час 
! Предлага се безплатно като бонус в комплексните пакети 
Видео-излъчване в HD директно на живо на предизборни срещи, митинги, 

концерти и др., включително и Организиране и провеждане на лайв чат с 

кандидат/и, които отговарят на въпроси от интернет потребителите в реално време 

пред камера. Видео-излъчването/лайв чат сесиите се публикуват в предизборен 

модул на kazanlak.com/starozagorci.com, според пакета в Портал, Топ PR, или в 

еднократна PR статия и остават с постоянен достъп на пълния запис. Онлайн 

излъчванията включват още Анонс за предстоящото излъчване, който се 

публикува на водеща позиция на първа страница на kazanlak.com/starozagorci.com 

минимум 24 часа преди старта на събитието – безплатно; Записът се предоставяне 

на дигитален носител на предизборния щаб – безплатно.                

* Заявка за излъчване/запис минимум 3 дни предварително 



   starozagorci.com 
kazanlak.com 

reklama@starozagorci.com 

reklama@kazanlаk.com 
088 999 88 54 

Красимира Стоянова 

 

2. Тарифа за публикация на статии 

 
 PR статия  

единична 
PR статии – абонамент  
за неограничен брой 

ЦЕНА 180 лв./брой 1200 лв./позиция 

Период  Еднократно 30 дни – през целия период  

Позиция +50 лв./ден 
за фиксиране  

на ТОП позиция  

1 брой ТОП позиция   
на първа страница на сайта  
*позицията се запазва по избор на 

щаба при договарянето 

Раздел Предизборни новини   ТОП на първа страница  

 Новини (общи) 
 Раздел Предизборни 

новини 
 Предизборния портал 

Обем 1 брой Неограничен брой новини  
на запазената ТОП позиция 
*По заявка от щаба, някои новини 

могат да не се добавят на ТОП 

позицията, а да се публикуват само 

в Новини и Портала на партията 

Форма  Предоставени от щаба: 

Заглавие до 90 символа 

Текст неограничен обем 

Снимки неограничен брой  

минимум 1 задължително 

Видео неогран. бр. или без 

Хиперлинкове неогран. 

бр. 

Предоставени от щаба:  

Заглавие до 90 символа 

Текст неограничен обем 

Снимки неограничен брой, 

минимум 1 задължително 

Видео неограничен бр. или без 

Хиперлинкове неогран. брой 

Споделяне 
От 

администратор  

Всички канали на сайта във 

Facebook, Google + 

Twitter и You Tube 

Всички канали на сайт във  

Facebook, Google +  

Twitter и You Tube 

 

3. Комбинирана отстъпка            – 10% 
За  кампании едновременно в двете медии kazanlak.com и starozagorci.com, 

при еднаква по параметри реклама. Не важат за комбинираниет пакети, 
където са включени.  

 
! Не важат за комплексните пакети, където са включени 

 

4. Отстъпки при авансово плащане: 
над 2000 лв. - 5%  над 4000 лв.- 10%   

над 6000 лв. - 15% над 8000 лв. - 20% 
 
! Не важат за комплексните пакети, където са включени 
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5. Комплексни пакети (с включени отстъпки!) 

 
Банер  
30 дни 

ТОП PR  
30 дни 

Цена и Бонуси 

 
LB    728x90 px 

или 
MR1 300х250 px 

1 ТОП позиция  
на първа 

страница  

неограничен брой 

новини на нея 

 
2600 лв. в единия сайт 

4000 лв. в двата сайта 
Бонуси:  Портал, HD Livе, Изработки 

2 ТОП позиции  3600 лв. в единия сайт 
5500 лв. в двата сайта 
Бонуси: Отразяване, Портал, HD Livе, Изработки 

 
 

 
MR2 300x250 px 

 

1 ТОП позиция 2400 лв. в единия сайт 
3800 лв. в двата сайта 

Бонуси:  Портал, HD Livе, Изработки 

2 ТОП позиции 3500 лв. в единия сайт 

4500 лв. в двата сайта 
Бонуси: Отразяване, Портал, HD Livе, Изработки 

 
 

MB1 300х150 px 
или 
MB2 300х150 px 

1 ТОП позиция 2200 лв. в единия сайт 
3500 лв. в двата сайта 

Бонуси:  Портал, HD Livе, Изработки 

2 ТОП позиции 3400 лв. в единия сайт 
5000 лв. в двата сайта 

Бонуси: Отразяване, Портал, HD Livе, Изработки 

 
 

MB1+MB2 = 
MegaBoard 

690x150 px 

1 ТОП позиция 3400 лв. в единия сайт 
5000 лв. в двата сайта 

Бонуси: Портал, HD Livе, Изработки 

2 ТОП позиции 4200 лв. в единия сайт 

6000 лв. в двата сайта 
Бонуси: Отразяване, Портал, HD Livе, Изработки 

 
IN1 690x150 px 
или 

FB   690x350 px 
или 

MR3 300x250 px 

1 ТОП позиция 1800 лв. в единия сайт 
3000 лв. в двата сайта 
Бонуси: Портал, HD Livе, Изработки 

2 ТОП позиции 2800 лв. в единия сайт 
4000 лв. в двата сайта 

Бонуси: Отразяване, Портал, HD Livе, Изработки 

 

БОНУСИ – описание: 
1. Безплатна изработка и поддръжка на Предизборен Портал  
2. Безплатно отразяване на събития с видео и фото - по заявка; статията 

се преглежда от представител на предизборния щаб преди публикация  

3. Безплатно излъчване на живо HD Livе или Live Chat за 1 събитие в хода 
на кампанията, с продължителност до 2 часа 

4. Безплатни изработки на неограничен брой статични графични и 
анимирани графични банери, без флаш и на PR статии 

5. Безплатна редакция смяна на всички видове медии в пакета  
 

Всички цени са без ДДС! 
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АУДИТОРИЯ 
 
kazanlak.com и starozagorci.com  предоставят 

публично конкретна и обективна статистика за 
единиците реални потребители, до които достигат чрез 

независим анализ на Google 
 

 
kazanlak.com 
 
90 000 Уникални потребители на месец (чието IP e отчетенo само по веднъж 

от Google Analytics, независимо от броя влизания в сайта през периода) 
10 000 Уникални потребители на ден  

 

 
 

kazanlak.com e медиата с най-голяма аудитория в Казанлък измежду 
всички медии - радио, тв, преса и интернет. 
 

kazanlak.com e медиата с най-голяма ИНТЕРНЕТ аудитория в цялата 
Старозагорска област измежду всички регионални интернет медии и 

старозагорските подразделения на националните интернет медии.  
 
kazanlak.com и satrozagorci.com са медиите с най-голяма аудитория в 

социалните мрежи в цялата област Стара Загора. 
 

Каналите на kazanlak.com във Facebook (2 страници и 1 група) се следват 
от над 28 000 абонати, видео репортажите в каналите ни в You Tube са 
гледани над 800 000 пъти, нараства и броят на потребителите в каналите на 

kazanlak.com в не толкова популярните у нас Google+ и Twitter. 
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starozagorci.com 
 
90 000 Уникални потребители на месец  

5 000   Уникални потребители на ден  
 

 
 
 
starozagorci.com e медиата с най-голямата аудитория в социалните 

мрежи в Стара Загора. 
 

Страницата  на starozagorci.com се следва от над 14 000 абонати на 
Facebook, сайтът също има отделни отлично оптимизирани самостоятелни 
канали в You Tube, Google+ и Twitter. 

 
 

 
 

kazanlak.com и starozagorci.com управляват собствен (платен) канал в 
Livestream, чрез който осъществяват уникално за България онлайн 
директно излъчване в реално време с HD качество. 

 
kazanlak.com и starozagorci.com не са обикновени онлайн медии, 

ползващи готова интернет платформа за публикация на новини. 
 
Порталите  са създадени и се администрират от Казанлък Медиа Груп ЕООД, 

чиято основна дейност от 17 години е създаване на софтуер и уеб дизайн за 
интернет сайтове, каталози и онлайн магазини. 

 
kazanlak.com и starozagorci.com предлагат решения, каквито повечето 
медии в област Стара Загора нямат технически възможност и капацитет да 

изпълнят! 








