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Тарифа на тв „Родина” за отразяване на предизборна 

кампания за Местни избори 2019 г. 

Уважаеми рекламодатели,  

Бихме искали да представим на Вашето внимание възможността да 

използвате нашите пакетни предложения с атрактивни цени.  

Телевизия „Родина” е основно музикална телевизия с 

преобладаваща народна музика, предавания за бита и традициите от 

различните фолклорни области и е първата с подобна насоченост в България. 

Програмата е 24 часова.  

Телевизия „Родина” се радва на широк кръг зрители от всички 

възрастови групи. Покрива територията на цяла България, по оптичен път, 

чрез мрежата на най-големите кабелни оператори в България – Blizoo, Fusion 

на Булсатком и на десетки други кабелни мрежи достига до около четири 

милиона домакинства в най-големите градове в България. Имаме и сателитно 

излъчване в пакетите на Mtel  и покриваме територията на цяла Европа, част 

от Азия и Северна Африка.  

Програмата на Телевизия „Родина” е уникална с многото известни и 

неизвестни  изпълнители, танцьори, с прекрасните носии, с хилядите чудесни 

народни песни, които българският народ е запазил през вековете.  

Форматът на телевизията предпоставя излъчването освен в отделните 

домакинства, така и в обществени заведения използвайки я за музикален фон. 

Този факт би донесъл на Вас като рекламодатели допълнителен бонус, 

привличайки вниманието на относително голяма група от хора ситуирани на 

едно място. По този начин Вашите послания и комуникация автоматично ще 

достигнат до повече зрители.  

 

Предлагаме на вашето внимание оферта за излъчване на предизборни 

рекламни клипове и репортажи в програмата на телевизия „Родина”:  
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  Готов рекламен спот 30 секунди  

 I часови пояс от 00:01 до 12:00 часа             цена 20 лева  

 II часови пояс от 12:01 до 18:30 часа            цена 30 лева  

 III часови пояс от 18:31 до 23:00 часа         цена 80 лева  

 IV часови пояс от 23:01 до 00:00 часа           цена 30 лева  

   

Готов репортаж  

до 1.30 минути            цена 150 лева за едно излъчване  

                                      от 18:30 или 21:30 часа  

                                      или 2 /две/ излъчвания в часови пояси I, II и IV  

  от 1.30 до 3 минути    цена 300 лева за едно излъчване  

                                      от 18:30 или 21:30 часа  

                                      или 2 /две/ излъчвания в часови пояси I, II и IV  

  над 3 минути              по споразумение  

          В случай, че желаете заснемане и монтаж на репортаж цената е 200 

лева. В тази цена не влизат транспортните разходи и нощувки, ако е 

необходимо.  

Заснемане на рекламен видеоклип с продължителност 30 
секунди - цена 700 лева.  

При цялостна кампания за Местни избори 2019 може да се излъчват готови 

филми, репортажи и клипове. В зависимост от изискванията на 

рекламодателите се прави и предложение за пакетна цена. В този случай се 

ползват и отстъпки или допълнителни излъчвания на клипове.  

          

Пакетни предложения:  

1. 2000 /две хиляди/ лева – 25 излъчвания на готов 30 секунден 
спот в III часови пояс. Бонус 5 излъчвания.  



2. 5000 /пет хиляди/ лева – 63 излъчвания на готов 30 секунден 
спот в III часови пояс. Бонус 10 излъчвания.  

3. 8000 /осем хиляди/ лева - 100 излъчвания на готов 30 
секунден спот в III часови пояс. Бонус 10 излъчвания плюс излъчване 
на 5 готови репортажа до 3 минути.  

4. 12000 /дванадесет хиляди/ лева – ежедневно многократно 
излъчване на готови спотове, ежедневно излъчване на готови 
репортажи и  

бонус поздравителен концерт посочен по-долу в края на кампанията.  

Цените са без ДДС.  

И ето едно предложение, което може би ще Ви заинтригува:  

         Излъчване на уникален 30 минутен поздравителен концерт в 
рамките от 18:30 до 23:00 часа, поръчан от Вас .  

         Предоставена е възможност за кратко представяне на 
дейността Ви, отправяне на послания и пожелания към хората, 
към служители, клиенти и партньори, към избирателите свързано 
със съответното събитие, както и избор на музика от фонда на ТВ 
“Родина”. В рамките на описаното участие в предаването 
получавате надписи в началото и края, че „концерта се излъчва 
по поръчка на ... „ както и излъчване на клип в рекламния блок в 
края на концерта.  

  Цената за това предложение е 2000 лв.  

Цените са без ДДС.  

Всички материали и излъчвания се заплащат 
предварително.   Неплатени материали не се излъчват.  

   

         ТВ „Родина” разполага с видеозаписи на едни от най-добрите 

изпълнители на македонска народна музика като Кирил Костов,  Руска 

Стоименова, Володя Стоянов, Емил Ристосков, Костадин Гугов, Атанаска 

Димитрова, Димитър Коларов, Иван Гоцев, Ваня Найденова, Стоян Джаджев, 

Ирина Паскалева, сестри Аджови, сестри Бисерови, Николай Кимчев, Лидия 

Димитрова, Здравко Георгиев, Снежина Андреева, мъжка фолклорна група 

“Перун”, мфг “Огражденска четворка”, оркестър „Петрич”, ВИГ „Серенада“, 
Карамфил Божиков, Никола Тодоров, Димана Боянова, Димитър Димитров – 



Градевеца, фолклорни групи от Банско, Добринище, Гоце Делчевско, 

Сандански и много други. Огромна част от музикалната продукция е 

собствена и може да се види само при нас.  

         И още нещо, ТВ „Родина” разполага с Подвижна телевизионна станция. 

С нея можем да заснемем и излъчваме предизборни концерти и други 

мероприятия. Ориентировъчно цената за заснемане и едно излъчване на един 

концерт с времетраене около 2 часа е 3000 /три хиляди/ лева. В цената влизат 

и 10 предварителни съобщения за предстоящия концерт. В цената не влизат 

транспортни разходи и нощувки, ако е необходимо. При желание от ваша 

страна можем да излъчваме и директно от всяка точка на България. Цената се 

уточнява за всяко мероприятие.  

         С голяма част от посочените по горе изпълнители и с техните прекрасни 

песни можем да направим празник за присъстващите на Вашите 

мероприятия! Цените са в зависимост от изпълнителите и програмата, която 

желаете.         

Рекламата и представянето Ви в уникалната по рода си телевизия 

„Родина” дава чудесна възможност да намерите нови съмишленици, 

партньори и клиенти сред милионите любители на хубавата българска 

народна музика.  

За контакти:  

2700 Благоевград  

бул. „Иван Михайлов” №56  

тел. 073/ 83 04 04  

GSM 0895 501 500  

e-mail: tvrodina@yahoo.com  

http://www.tvrodina.com  
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