
 
МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 Г. 

Уважаеми представители на политически партии и коалиции, 
 

уважаеми независими кандидати, 

Сайтът на Информационна агенция „МОДЕРНА ВРАЦА" 

-www.modernavratza.com има между 3 100 – 3 500 уникални посещения 

средно на ден, а за месец достигат до 85 000 - 95 000. Очакванията са в 

предизборната кампания интересът да стане още по-голям. Използвайте 

предпочитана от Вас рекламна форма на нашия сайт и предизборното Ви 

съобщение или послание ще достигне до хиляди потенциални ваши 

избиратели. 

На сайта на - www.modernavratza.com ежедневно ще се предоставя 

онлайн пространство за предизборна агитация посредством рекламни 

карета /банери/, текстове, снимки, видео и др. Препоръчителни форми на 

рекламната кампания са: 

• рекламни карета /банери/; 

• встъпителни и заключителни обръщения; 
 

• общо представяне на кандидатите за кметове и общински съветници, 

ПР филми, имиджови 
 

видеоклипове, участия в ТВ предавания; 

• актуална събитийна информация за кандидатите, партиите и 

коалициите: анонсиране, репортажи, интервюта. 

http://www.modernavratza.com/
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Рекламните карета биха могли да бъдат препратка към ваша уеб страница 

или към ваша подстраница в нашия сайт - www.modernavratza.com , на 

която могат да бъдат поместени ваши изяви. 
 

1. Начин на заявяване 

Сключва се стандартен договор, в който се посочват избраните форми, 

периода, за който ще бъдат публикувани и цената. 
 

Необходимите срокове за заявяване са: 
 

• изработка на банер - минимум 3 дни предварително; 

• предоставяне на готов банер - минимум 1 дни предварително; 

• встъпително и заключително обръщение /текст и/или видео/ - минимум 

три дни 
 

предварително; 

• изработка на видеоклип, ПР филм - минимум три дни предварително; 

• предоставяне на готов видеоклип, ПР филм - минимум един ден 

предварително; 

• анонси, репортажи, интервюта - минимум един ден предварително; 

2. Заплащането се извършва съгласно обявената тарифа авансово при 

сключване на договора, но не по-късно от един ден преди публикуването 

на интернет сайта - www.modernavratza.com. 

Враца, ул."Христо Ботев" 1 

тел:0893505466; 0893505465 

e-mail: modernavratza@abv.bg 
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Цени за изработка и публикуване на предизборни материали 

I. Изработка на: 

-банер 

статичен - 20 лв. с движещи елементи - 30 лв. 

- текст 

редакция -10 лв. 

- фотографско заснемане на събитие 

за едно събитие: до 10 снимки - 20 лв.; до 20 снимки - 40 лв. 

- видеоматериали А. 

Видеоклип 

- до 15 сек. 200 лв.; до 30 сек. 300 лв.; до 60 сек. 500 лв. 

Б. Предизборна хроника - предизборни новини, репортаж, интервю, 

обръщение / 1 - 5 мин. / 
 

продължителност цена за изработка 

до 2 мин. 50 лв.; от 2 до 3 мин. 100 лв.; от 3 до 5 мин. 150 лв. 

II. Публикуване 

Рекламна форма, местоположение, параметри Цена за 1 ден; 

Цена за 7 дни; Цена за 30 дни; 1 банер 

Главна страница - 5 0  лв. 100 лв. 300 лв.; 

Зона 2 - Вътрешни страници - 2 0  лв.  

100 лв. 200 лв. 



Фотогалерия със снимки с пояснителен текст към тях Самостоятелна 

подстраница До 10 снимки 50 лв. До 20 снимки 80 лв. 

5 Видеогалерия с кратки видеоматериали и пояснителен текст към тях 

Самостоятелна подстраница  

До 2 мин. 300 лв. 

До 5 мин. 500 лв. 

7 Комплексно обслужване банер, текстове, фото и видео-галерия, 

неограничено в рамките на цялата кампания – 7 000 лв. 
 

Желаем успешно представяне на изборите! 


