
 

 

 

 
РЕКЛАМНА ТАРИФА НА ТЕЛЕВИЗИЯ „КАНАЛ 6“ 

за изработване и излъчване на рекламни клипове, платени репортажи, филми, 
интервюта и телевизионни рубрики, валидна за периода  

от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 
 
„Канал 6“ е регионална телевизия, която достига до над 200 000 домакинства в 
областите Сливен, Ямбол и Бургас, чрез мрежата на кабелните оператори „А1“, 
„Blizoo“, „ComNet“, „Диана кабел“ и „Сливен инфо нет“.  
 
Интернет сайтът на телевизията – www.kanal6.tv, дава допълнителна възможност 
собствената телевизионна продукция да се гледа в цял свят. 
 
Търговските съобщения могат да бъдат: рекламни клипове, клипове за 
телевизионен пазар, спонсорски съобщения и др. по смисъла на Закона за 
радиото и телевизията, и други форми на търговски съобщения (алтернативни 
рекламни форми), чието излъчване не е в противоречие с действащото 
законодателство. 

Рекламно време от „Kaнал 6“ може да бъде закупено от рекламни агенции и 
директни рекламодатели чрез подписване на договор. 

I. ИЗЛЪЧВАНЕ НА РЕКЛАМНИ КЛИПОВЕ 
 
1. Цени за еднократно излъчване на рекламен клип с дължина до 30“ при 
свободно планиране от клиента/агенцията: 
 

Часови пояс От До Цена за 30“ 

Сутрешен пояс 06:00 ч. 08:00 ч. 30,00 лв. без ДДС 

Дневен пояс 08:00 ч. 18:00 ч. 50,00 лв. без ДДС 

Прайм тайм 18:00 ч. 22:00 ч. 70,00 лв. без ДДС 

Късен пояс 22:00 ч. 00:00 ч. 50,00 лв. без ДДС 

 
2. Цената за излъчване на рекламен клип с продължителност различна от 30“ 
се определя, както следва: 
 

Дължина на клип [сек.] Цена 

от 1” до 10” Цена за 30” х 0,50 

от 11” до 15” Цена за 30” х  0,75 

от 16” до 20” Цена за 30” х  0,85 

от 21” до 25” Цена за 30” х 0,95 

от 26” до 30” Цена за 30” х 1 

над 30” Пропорционално на цена за 30” 

 



 

 

 
3. Цени за излъчване на алтернативни рекламни форми: 
 

Вид рекламен формат Цена към 30” 
клип 

Максимална 
дължина в секунди 

2 х 7” Спонсорски заставки 75% 14” 

Брандиран бъг/кът-ин 50% 7” 

Спонсориран промо анонс 50% 10“ 

2 x 5” Брандирана шапка реклама 50% 10“ 

2 x 5” Брандирана шапка реклама + звук 50% 10“ 

Форма финални надписи 50% 10“ 
 
Офертите за спонсорство и алтернативните форми на рекламиране като шапки 
реклама, брандиран бъг, брандирани промо анонси, спонсорски заставки и др., 
могат да бъдат предложени от отдел “Маркетинг и реклама“ при индивидуално 
договаряне и според конкретните нужди и желания на клиентите.  
 
При алтернативните рекламни форми се прилага принцип на ценообразуване, 
при който за отправна точка се взема предвид цената за 30-секунден рекламен 
клип и следните фактори: дължината на съответния рекламен материал, 
часовия пояс, в който се излъчва същия, позиция на материала в програмната 
схема. Съответно се прилагат и правилата за надценки и отстъпки, 
формулирани в настоящата Тарифа. 
 
 
II. ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПЛАТЕНИ РЕПОРТАЖИ, ИНТЕРВЮТА, 
ТЕЛЕВИЗИОННИ РУБРИКИ И ДР. 
 

Часови пояс От До Цена за 30“ 

Сутрешен пояс 06:00 ч. 08:00 ч. 50,00 лв. без ДДС 

Дневен пояс 08:00 ч. 18:00 ч. 70,00 лв. без ДДС 

Прайм тайм 18:00 ч. 22:00 ч. 90,00 лв. без ДДС 

Късен пояс 22:00 ч. 00:00 ч. 70,00 лв. без ДДС 
 
 
III. ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНИ КЛИПОВЕ, ФИЛМИ, РЕПОРТАЖИ, 
ТЕЛЕВИЗИОННИ РУБРИКИ И ДР. 
 

Изработване на рекламни форми Времетраене Цена 

Рекламно съобщение - текст на 
едноцветен екран 

до 30“ 30,00 лв. без ДДС 

Рекламно съобщение - текст върху 
снимка (стоп-кадър, заснет студийно) 

до 30“ 50,00 лв. без ДДС 

Рекламно съобщение - текст върху 
стоп-кадър, заснет извънстудийно 

до 30“ 80,00 лв. без ДДС 

Рекламен спот (извънстудийни кадри 
от рекламирания обект + текст) 

до 30“ 150,00 лв. без ДДС 

Рекламен клип – заснемане, монтаж и до 90“ 5000,00 лв. без ДДС 



 

 

постпродукционна обработка при 
готов сценарий 

Платен репортаж до 30“ 150,00 лв. без ДДС 

ТВ рубрика  до 90“ 400,00 лв. без ДДС 

Рекламен филм – заснемане, монтаж и 
постпродукционна обработка при 
готов сценарий 

до 600“ 10 000,00 лв. без ДДС 

 
 
IV. ОТСТЪПКИ 
 
1. Агентска отстъпка 
 
Отстъпката е в размер на 2% и се предоставя на рекламни/медия агенции. 
Начислява се върху брутната стойност на реализирани кампании за излъчване 
на търговски съобщения в програмата на „Канал 6“. 
 
2. Обемни отстъпки  
 
Обемната отстъпка се начислява върху брутния обем за реклама, реализиран за 
определен период от време. За брутен обем се считат сумите, преди приспадане 
на отстъпки и начисляване на ДДС. 
 
2.1 Скала на обемни отстъпки при брутен обем за извършване на определен 
вид услуга: 
 

От До Отстъпка 

5 001 лв. 10 000 лв. 5% 

10 001 лв. 15 000 лв. 8% 

15 001 лв. 20 000 лв. 10% 

20 001 лв. 30 000 лв. 12% 

30 001 лв. 40 000 лв. 15% 

40 001 лв. 60 000 лв. 20% 

над 60 001 лв. По договаряне 

 
2.2 Скала на обемни отстъпки при брутен обем реклама за една календарна 
година:  
 

От До Отстъпка 

20 001 лв. 30 000 лв. 12% 

30 001 лв. 40 000 лв. 15% 

40 001 лв. 60 000 лв. 20% 

над 60 001 лв. По договаряне 
 
 
 
 
 



 

 

V. РЕКЛАМНА ТАРИФА ЗА ПОМЕСТВАНЕ НА РЕКЛАМНИ СТАТИИ И 
БАНЕР В САЙТА НА „КАНАЛ 6”:  WWW.KANAL6.TV 
 

1. Банер 
 

Размери на банера Позиция Цена на месец 

720/60 px център 350,00 лв. без ДДС 

300/300 px дясно 150,00 лв. без ДДС 

180/180 px под статия 80,00 лв. без ДДС 

 

2. Рекламна статия 
 

Тип статия Размер Цена на статия 

С изображение до 500 знака 100,00 лв. без ДДС 

С изображение до 1000 знака 200,00 лв. без ДДС 

С изображение до 3000 знака 400,00 лв. без ДДС 

 
VI. СРОКОВЕ ЗА ИЗРАБОТКА 
 

 Съобщение, обява, рекламен спот: 3 работни дни 
 Рекламен клип до 3 минути: 7 работни дни 
 Рекламен филм до 10 минути: 14 работни дни 

 
 
VII. КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
При необходимост от информация във връзка с условията, формулирани в 
настоящата рекламна тарифа, можете да се свържете с нас чрез следните форми 
за контакт – телефон: 0884 40 90 69, e-mail: reklama@kanal6.bg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ЗАБЕЛЕЖКА: 
  
Всички посочени цени са в български лева и без включен ДДС.  
„Канал 6“ запазва своето правото да прави промени в Търговската си политика за 
2021 г. 
 

http://www.kanal6.bg/

