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Тарифа на Ekspresso.bg за отразяване на кампанията  

за Парламентарни избори 2 април 2023 г. 

 

БАНЕР РЕКЛАМА 

Вид Размер Параметри Цена в лв. 

без ДДС   

Банер 728 x 90 

пиксела 

начална страница под логото на сайта 

50%  

 

3000 лв. 

Банер

  

728 x 90 

пиксела 

долна част на началната страница сайта 

50% ротация 

 

1200 лв. 
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Банер 300 x 250 

пиксела 

началната страница на сайта 

50% ротация 

 

 

2000 лв. 

Банер  728 x 90 

пиксела 

Вътрешни страници 

100% ротация 

1600 лв. 

Банер 300 x 250 

пиксела 

Вътрешни страници 

100% ротация 

1200 лв. 

 

ИНФОРМАЦИОННО ОТРАЗЯВАНЕ 

ПАКЕТ 1 

20 000 лева без ДДС 

Отразяване на всички събития на политическия субект по време на 

предизборната кампания – до 30 броя репортажи, интервюта, представяне на 

програми, информационни материали, банери с размери 728 x 90 пиксела и 300 

х 250 пиксела на начална страница при 50% ротация 

Всички материали трябва да бъдат предоставени за публикуване от  
политическия субект. 

 

ИНФОРМАЦИОННО ОТРАЗЯВАНЕ 

ПАКЕТ 2 

10 000 лева без ДДС 
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Отразяване на събития на политическия субект по време на предизборната 

кампания – до 15 броя репортажи, интервюта, представяне на програми, 

информационни материали, банери с размери 728 x 90 пиксела и 300 х 250 

пиксела на начална страница при 50% ротация 

Всички материали трябва да бъдат предоставени за публикуване от  

политическия субект. 

 

ИНФОРМАЦИОННО ОТРАЗЯВАНЕ 

ПАКЕТ 3 

4 000 лева без ДДС 

Публикуване на до 8 материала – интервюта и информационни материали, 

банери с размери 300 х 250 пиксела на начална страница при 50% ротация 

Всички материали трябва да бъдат предоставени за публикуване от  
политическия субект. 

 

ПУБЛИКУВАНЕ НА ЕДИНИЧИНИ МАТЕРИАЛИ 

Самостоятелен информационен материал по конкретна тема или отразяване на 

събитие плюс снимки - 600 лева без ДДС 

 

Интервю – текст и снимки - 1200 лева без ДДС  

Всички материали трябва да бъдат предоставени за публикуване от  

политическия субект. 

 

 

 

 

 


