
 

РЕГЛАМЕНТ 

За предизборна агитация в сайта Haskovo.info (ХАСКОВО ИНФО ЕООД) 

за изборите на 14 ноември 2021 

В предизборната кампания, която започва на 14 октомври и приключва на 12 ноември, 

имат право на изява всички политически партии или коалиции и кандидати, регистри-

рани 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. 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 поне 12 часа преди събитието. 

Лице за контакти: Димитър Иванов, „Хасково Инфо” 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. 

 

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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ТАРИФА НА HASKOVO.INFO 

за политическа реклама за изборите на 14 ноември 2021 

 

 

- Новина със снимки /до 5 снимки/ 

На първа страница в каре „Избори“ 

250 лева 

 
- Видео репортаж  

До 2 минути в каре „Избори“ До 5 минути в каре „Избори“ 

350 лева 600 лева 

 
- Статия тип очерк, интервю или с добавено видео съдържание до 1 мин. 

На първа страница в каре „Избори“ 

300 лева 

 

• Позициониране в панел „Водещи новини“ до 4 часа – плюс 75 лева 

 

 

БАНЕРИ: 

• Стойност: 750 лева за седмица 

 

* Включва 10% ротация на позиция БАНЕР 1 плюс ротация на следните позиции: 

- 25% ротация на позиция БАНЕР 4а 
- 25% ротация на позиция БАНЕР 3а 
- 30% ротация на позиция БАНЕР 4b 
- 30% ротация на позиция БАНЕР 3c 

 
Размерите на банерите са 728х90, 300х100, 300х250 и 300х600 
 

*Цените са крайни, не се начислява ДДС 



 
• ПАКЕТИ НА HASKOVO.INFO – ИЗБОРИ 2021 

 

1. Пакет 1: 

• 30 новини и дописки /10 от тях във Водещи новини/ 

• 10 видео репортажа до 5 минути или интервюта 

• банер със 100% показване за 4 седмици 

Стойност: 12 600 лева 

 

2. Пакет 2: 

• 25 новини и дописки /5 от тях във Водещи новини/ 

• 5 видео репортажа до 2 минути или интервюта 

• банер на ротация за 4 седмици 

Стойност: 9 900 лева 

 

3. Пакет 3: 

• 22 новини и дописки /2 от тях във Водещи новини/ 

• 4 видео репортажа до 2 минути или интервюта 

• банер на ротация за 3 седмици 

Стойност: 8 500 лева 

 

4. Пакет 4: 

• 15 новини и дописки  

• 2 видео репортажа или интервюта 

• банер на ротация за 3 седмици  

Стойност: 6 000 лева 

 

5. Пакет 5: 

• 10 новини и дописки  

• банер на ротация за 2 седмици  

Стойност: 3 600 лева 
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