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РЕГЛАМЕНТ 

За предизборна агитация в информационния сайт Haskovo.info 

за Местни избори 2019 

В предизборната кампания имат право на изява всички политически партии или коа-

лиции и кандидати, регистрирани за участие в изборите. 

Haskovo.info предоставя еднакви условия за всички участници. 

Политически сили и кандидати могат да присъстват в сайта чрез различни форми: 

новина, новина със снимки, новина с видео, статия, интервю и др. Рекламните форма 

включват различни по размер и позиции банери и текстове. 

Haskovo.info си запазва правото да редактира или да отказва материали, предоставени 

от щабовете на кандидатите, когато те нарушават добрия тон или съдържат 

нецензурни, съмнителни или незаконни квалификации. Всички материали трябва да 

отговарят на законовите изисквания. Всички агитационни материали се публикуват 

едва след тяхното заплащане по банков път или в брой. Банер позициите се заемат по 

реда на тяхното заявяване и плащане. При възникване на право на отговор, неговото 

публикуване се заплаща от партията, коалицията или кандидата, чиято публикация го е 

предизвикала. 

Всички информации се подават на телефони: 038/ 580 777 и 0898621343, на и-мейли: 

office@haskovo.info и office@haskovo.biz или на място в офиса на ул. „П. Р. Славейков” 

10, ет. 2 поне 12 часа преди събитието. 

Лице за контакти: Димитър Иванов, „Заедно Хасково” ЕООД 

Информация, неподадена по официалния начин, може да не бъде публикувана, дори и 

да е заплатена. В този случай се предлага компенсация с публикуване на аналогичен 

материал. 

По време на предизборната кампания Haskovo.info предоставя на всички кандидати 

равен шанс да присъстват на страниците на информационния портал. Всички новини, 

статии, банери и послания ще бъдат публикувани срещу заплащане, определено в 

настоящата тарифа. Няма да се допуска предизборна агитация, за която не е заплатено. 
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Тарифа и условия за политическа реклама за Местни избори 2019 

 

 

- Анонсираща новина  
Без водещи новини На първа страница до 12 часа 

150 лева 200 лева 

 
- Новина със снимки /до 5 снимки/ 

Без водещи новини На първа страница до 12 часа 

220 лева 250 лева 

 
- Видео репортаж  

До 2 минути До 5 минути 

350 лева 600 лева 

 
- Статия тип очерк, интервю, подготвено от щаба 

Без първа страница На първа страница до 12 часа 

250 лева 350 лева 

 

 

Цени за банери извън пакетите: 

 банер 336*280, 300*250 или 728*90 на ротация за 1 седмица 

Стойност: 750 лева 

 
 

*Банерите се излъчват на позиции 1, 3 и 4 на ротация до 50% в зависимост от тяхната заетост 

*Цените са крайни, не се начислява ДДС 
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 ПАКЕТИ – ИЗБОРИ 2019 

 

1. Пакет 1: 

 30 новини и дописки с отразяване на събития на първа страница 

 5 видео репортажа /3 до 2 минути и 2 до 5 минути/ 

 4 статии/ интервюта 

 банер 336*280, 300*250 или 728*90 със 100% показване за 4 седмици 

Стойност: 15 000 лева 

 

2. Пакет 2: 

 25 новини и дописки с отразяване на събития на първа страница 

 2 видео репортажа до 2 минути 

 3  статии/ интервюта 

 банер 336*280, 300*250 или 728*90 със 100% показване за 4 седмици 

Стойност: 11 500 лева 

 

3. Пакет 3: 

 22 новини и дописки с отразяване на събития на първа страница 

 1 видео репортаж до 2 минути 

 3 статии/ интервюта 

 банер 336*280, 300*250 или 728*90 на ротация за 4 седмици 

Стойност: 8 000 лева 

 

4. Пакет 4: 

 15 новини и дописки с отразяване на събития на първа страница 

 1 статия/интервю 

 банер 336*280, 300*250 или 728*90 на ротация за 4 седмици  

Стойност: 6 000 лева 

 

5. Пакет 5: 

 8 новини и дописки с отразяване на събития на първа страница 

 банер 336*280, 300*250 или 728*90 на ротация за 4 седмици  

Стойност: 4 000 лева 
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БАНЕР ПОЗИЦИИ 

 

 

За контакти с Haskovo.info 

Адрес: Хасково, ул. „П.Р.Славейков” 10, ет. 2 

Тел.: 038 580 777, 0898621343 

e-mail: office@haskovo.info 

Лице за контакти: Димитър Иванов 
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