
ТАРИФА 

за излъчване на реклама към УЕФА ЕВРО 2016TM 

 

„Нова Броудкастинг Груп” АД, ЕИК 832093629 (Телевизията) излъчва реклама по време на 

излъчване на футболните срещи от УЕФА ЕВРО 2016TM, което се провежда във Франция от 10 юни 2016 

г. до 10 юли 2016 г.  

 

1) Рекламно време към УЕФА ЕВРО 2016TM може да бъде закупено от рекламодатели/рекламни 

агенции със сключване на Бизнес споразумение с Телевизията. Телевизията излъчва реклама в 

собствените си телевизионни програми „Нова телевизия”, „Диема”, „Диема Спорт” и „Диема Спорт 

2”, както и в телевизионните програми „БНТ 1” и „БНТ HD” на Българската национална телевизия 

(БНТ), в които има право да продава рекламно време към УЕФА ЕВРО 2016TM. Рекламните 

спотове/формати на всеки рекламодател са разделени по равно в програмите на Телевизията и 

БНТ. 

 

2) Телевизията продава рекламно време към УЕФА ЕВРО 2016TM под формата на специални пакети 

(Пакетите), подробно описани в Приложение №1, неразделна част от настоящата Тарифа. Всеки 

Пакет е предварително одобрен от УЕФА и съгласуван между Телевизията и БНТ и не подлежи на 

промяна. При заявяване от рекламодатели/рекламни агенции на рекламни клипове, като част от 

Пакетите, с дължина по-малка от регламентираната дължина от 30 секунди, стойността им се 

изчислява съгласно коефициентите за дължина по т. 3. В случай че заради заявени клипове с по-малка 

дължина от 30 секунди, стойността на излъчената реклама е до 5% по-малка от стойността на 

закупения Пакет, то Телевизията има право да не излъчва допълнителни рекламни клипове. В 

случай че разликата надхвърля 5%, то Телевизията и съответния рекламодател/агенция ще 

съгласуват допълнително излъчване за стойността на закупения Пакет. 

 

3) След 1 май 2016 г. и при наличие свободно рекламно време, Телевизията ще предлага свободно 

закупуване на 30” (тридесет секунден) рекламен клип за рекламодатели/агенции при следните цени: 

Фаза ЕВРО 2016, вкл. 

‚Студио УЕФА 

ЕВРО 2016‘ 

‚Rendez-vous’ - спортна 

програма преди футболни 

срещи ЕВРО 2016  

‚Déjà vu‘ – 

обзор на деня, 

от 23:59 часа 

Откриване 7 000 лв. без ДДС 1 900 лв. без ДДС  

 

1 500 лв. без 

ДДС 

Основна фаза 3 800 лв. без ДДС 1 900 лв. без ДДС 

Осминафинал 4 500 лв. без ДДС 2 250 лв. без ДДС 

Четвъртфинал 6 000 лв. без ДДС 3 000 лв. без ДДС 

Полуфинал 9 500 лв. без ДДС 4 750 лв. без ДДС 

Финал 10 500 лв. без ДДС 5 250 лв. без ДДС 

а) Рекламните клипове закупен при горните условия са винаги четен брой и равностойно разделени 

по стойност в телевизионните програми на Телевизията и БНТ. 

 

 



При различна дължина на рекламен клип ще се прилага следния коефициент за дължина: 

Дължина Коефициент 

≤ 12 сек. 0.60 

13-17 сек. 0.80 

18-22 сек. 0.85 

23-27 сек. 0.95 

28-32 сек. 1.00 

> 32 сек. Линеарно 

б) При закупуване на двойки рекламни клипове в една от следните срещи – Откриването, Финала и 

мача от група „Д” Турция - Хърватска, които се излъчват едновременно по телевизионните програми 

на БНТ и Телевизията, агенциите и/или рекламодателите ползват 30% отстъпка от общата брутна 

стойност на двойките рекламните клипове. 

в) При закупуване от един рекламодател на рекламни клипове на брутна стойност над 15 000 лв. без 

ДДС за груповата фаза на турнира, той ползва обемна отстъпка от 5% върху тази стойност. Тази 

отстъпка не се прилага за срещите описани в буква б, както и за следващите фази на турнира. 

г) Агенциите/рекламодателите, които вече са закупили Пакети и заплатили уговореното 

възнаграждение по тях, могат да закупят допълнително рекламни клипове в груповата фаза и 

осминафиналите при следните отстъпки, приложими върху брутната стойността на допълнително 

закупените рекламни клипове и с оглед вече закупения Пакет: 

Пакет 1 Пакет 2 Пакет 3 Пакет 4 Пакет 5 Пакет 5A 

30% 20% 15% 10% 8% 8% 

д) При свободно закупуване на рекламни клипове от агенции, се прилага отстъпка за агенции в размер 

на 5% от стойността на рекламните клипове. Отстъпката за агенции се изчислява към другите 

приложими отстъпки по аналогия на т. 5.2. по-долу. 

е) Срок за плащане при свободно закупуване – авансово, 5 (пет) работни дни преди излъчване на 

рекламните клипове, но не по-късно от 10 юни 2016 г. При заплащане след 10 юни 2016 г., отстъпката 

по буква д няма да се прилага, освен ако клиповете са закупени след 10 юни 2016 г. 

 

4) Телевизията не гарантира достигане на рейтинг при излъчване на реклама към УЕФА ЕВРО 

2016TM. 

 

5) Отстъпки 

Телевизията предлага следните отстъпки: 

1) отстъпка в зависимост от периода на потвърждение – размерът на тази отстъпка е 

различен за различните Пакети и е посочена в Приложение №1;  

2) отстъпка за агенции - всички рекламни агенции, които закупуват рекламно време към 

УЕФА ЕВРО 2016TM от Телевизията, получават 5% отстъпка от посочените цени по настоящата 

Тарифа. Отстъпката за агенции се прилага след начисляване на отстъпката в зависимост от 

периода на потвърждение. Рекламните агенции представят на Телевизията от своите 

рекламодатели Възлагателно писмо по образец на Телевизията. 

 

 



 

 

6) Надценки 

За избор на позиция в рекламен блок – 25% върху брутната цена на рекламен клип по т. 3 по-горе за 

избор в първа, втора, последна и предпоследна позиция в рекламен блок. Приложимите отстъпки се 

прилагат след тази надценка.  

 

7) Заплащане на Пакети 

Рекламодателят/Агенцията заплаща на Телевизията авансово минимум 20% от стойността на 

закупените Пакети при сключване на бизнес споразумение. Цялата сума по бизнес споразумението 

се заплаща най-късно до един месец преди планираното първо излъчване по Пакета. В случай, че 

стойността на Рекламата по договор с Рекламодателя/Агенцията не се заплати съгласно 

уговореното, приложената отстъпка в зависимост от периода на потвърждение ще се намалява по 

скалата до момента на пълното заплащане на уговорената цена. 

 

8) Заплащане при свободно закупуване 

Закупените рекламни клипове по т. 3 по-горе се заплащат изцяло авансово не по-късно от 7 (седем) 

дни преди плануваното им излъчване, но не по-късно от 10 юни 2016 г. 

 

9) Избор на рекламен блок 

Рекламодателят/Агенцията не могат да избират излъчване на реклама в конкретен рекламен блок. 

Телевизията планира излъчване по реда на получените от Рекламодател/Агенция заявки. Заявките 

са по образец на Телевизията и се приемат на е-поща, посочена в Бизнес споразумението. 

 

10) Допълнителни излъчвания 

Рекламодателят/Агенцията, закупили Пакети до 1 юни 2016 г., получават допълнително излъчване 

на реклама под формата на клипове и спонсорски заставки (посечени във всеки от Пакетите) във 

филм, обобщаващ УЕФА ЕВРО 2016TM. Допълнително излъчените рекламните форми ще бъдат 

разделени поравно в телевизионните програми на Телевизията и БНТ. 

Рекламни форми, излъчени по време на живите предавания, ще бъдат излъчвани и в две повторения 

на футболната среща в телевизионна програма на Телевизията и БНТ – общо 4 броя повторения. 

Телевизията и БНТ си запазва право да определи кога ще излъчва повторенията. 

Рекламодател/агенция може да заяви желанието си конкретен рекламен клип да не бъде включен в 

повторенията. Телевизията и БНТ следва да се съобразят с това, в случай че бъдат уведомени 

писмено (включително и по е-поща) не по-късно от три дни преди планираното излъчване на 

повторението. 

 

 

 

 

 



11) Изисквания за рекламните формати. Право на отказ за излъчване 

Рекламодателят/Агенцията предоставят рекламните формати в готов за излъчване вид. Рекламните 

формати следва да отговарят на техническите изисквания на Телевизията (достъпни на 

http://static2.novatv.bg/public/doc/doc/technical_requirements_all_channels_v20160216.pdf) и на БНТ 

(достъпни на http://bnt.bg/file/2013/04/BNT_parametri_AVI_LAST.pdf). 

 

Всяка промяна на техническите параметри на рекламните формати за да отговорят на техническите 

изисквания по-горе, е за сметка на Рекламодателя/Агенцията. 

Телевизията има право да откаже да излъчи конкретни рекламни материали, ако не отговарят на 

Общите условия на Телевизията и/или изискванията на лицензодателя на УЕФА ЕВРО 2016TM. 

 

12) Възражения 

Възражения относно параметрите на излъчените и заплатени Пакети се приемат до 15 август 2016 г. 

В случай че Телевизията не получи възражение в посочения срок, то това право се преклудира за 

рекламната агенция/рекламодателя. 

 

За всички неуредени в тази тарифа въпроси е прилага Рекламната тарифа 2016 на Телевизията 

(http://static2.novatv.bg/public/doc/doc/ratecard_2016_nbg_bg_revised_02.03.pdf), както и Общите 

условия за реализиране на търговски съобщения (реклама, спонсорство и други рекламни форми) от 

„Нова Броудкастинг Груп” АД (http://static2.novatv.bg/public/doc/doc/20160202_nova_gtc_2016.pdf). 

В случай на противоречие между тези документи и настоящата Тарифа, Тарифата има предимство. 

 

Настоящата Тарифа е одобрена за публикуване на 14 февруари 2016 г. и подлежи на промяна с 7 дни 

предизвестие. Настоящата Тарифа е изменена на 13 юни 2016 г. и промяната влиза в сила считано от 

20 юни 2016 г. 

  

http://static2.novatv.bg/public/doc/doc/technical_requirements_all_channels_v20160216.pdf
http://bnt.bg/file/2013/04/BNT_parametri_AVI_LAST.pdf
http://static2.novatv.bg/public/doc/doc/ratecard_2016_nbg_bg_revised_02.03.pdf
http://static2.novatv.bg/public/doc/doc/20160202_nova_gtc_2016.pdf


Приложение №1 

към Тарифа за излъчване на реклама към УЕФА ЕВРО 2016TM 

ПАКЕТИ 

 

 

Брутните единични цени (без приложимите отстъпки по Пакети) на отделен рекламен клип са 

ценообразувани съгласно единичните цени на 30 секунден рекламен клип по т. 3 от Тарифата.  

 

Пакет 1 Пакет 2 Пакет 3 Пакет 4 Пакет 5 Пакет 5A

Реклама - игри на живо

Първи мач 4 2 2

Начална фаза 10-22.06 / първи 36 игри 72 36 18 14 12 8

1/8 финал / 25-27.06 / 8 игри 16 8 4 2 2

1/4 финал / 30.06 - 03.07 / 4 игри 8 4 2 2

1/2 финал / 06-07.07 / 2 игри 4 2 2

финал / 10.07 / 1 игра 2 1

480 600.00 лв. 240 300.00 лв. 131 400.00 лв. 74 200.00 лв. 45 600.00 лв. 39 400.00 лв.

Спонсорство - спортни програми преди 

официалните студиа на UEFA

Начална фаза 10-22.06 / първи 36 игри 19 9 5 3 2 4

1/8 финал / 25-27.06 / 8 игри 6 3 2 2

1/4 финал / 30.06 - 03.07 / 4 игри 2 2 2

1/2 финал / 06-07.07 / 2 игри 2 2

финал / 10.07 / 1 игра 1

Единични цени бруто 70 350.00 лв. 39 350.00 лв. 20 000.00 лв. 10 200.00 лв. 3 800.00 лв. 7 600.00 лв.

Реклама и спонсорство / обзорни програми 

в края на всеки игрови ден

Реклама 24 12 6 2 0 2

Спонсорство комплекти 12 6 4 2

54 000.00 лв. 27 000.00 лв. 15 000.00 лв. 6 000.00 лв. 0.00 лв. 3 000.00 лв.

Реклама и спонс. / Филм за UEFA Euro 2016 

в края на първенството 90 мин.

Спотове 3 2 2 1 0 0

Спонсорство 2 1 0 0 0 0

ТОТАЛ БРУТО в лева, без ДДС 604 950.00 лв. 306 650.00 лв. 166 400.00 лв. 90 400.00 лв. 49 400.00 лв. 50 000.00 лв.

ТОТАЛ НЕТ при максимална пакетна 

отстъпка (в лева, без ДДС)
302 475.00 лв. 183 990.00 лв. 108 160.00 лв. 63 280.00 лв. 38 038.00 лв. 38 500.00 лв.

Отстъпки, спрямо периода на потвърждаване

Преди 15 февруари 2016 50% 40% 35% 30% 27% 25%

НЕТ в лева, без ДДС 302 475 лв. 183 990 лв. 108 160 лв. 63 280 лв. 36 062 лв. 37 500 лв.

15-ти февруари - 31 март 2016 45% 35% 30% 25% 23% 23%

НЕТ в лева, без ДДС 332 723 лв. 199 323 лв. 116 480 лв. 67 800 лв. 38 038 лв. 38 500 лв.

1 април - 31 май 2016 35% 25% 20% 15% 13% 10%

НЕТ в лева, без ДДС 393 218 лв. 229 988 лв. 133 120 лв. 76 840 лв. 42 978 лв. 45 000 лв.

1 юни - 10 юни 2016 30% 20% 15% 10% 8% 5%

НЕТ в лева, без ДДС 423 465 лв. 245 320 лв. 141 440 лв. 81 360 лв. 45 448 лв. 47 500 лв.

след 10 юни 2016 0% 0% 0% 0% 0% 0%

НЕТ в лева, без ДДС 604 950 лв. 306 650 лв. 166 400 лв. 90 400 лв. 49 400 лв. 50 000 лв.

Реклама повторения

Комплекти спонсорски заставки!- 2 х 7 сек.

ТВ спотове - 30 сек.

БОНУСИ! Гарантирани по 2 повторения на всеки от мачовете на живо, по каналите на всяка 

една от двете медийни групи (БНТ & НБГ) 

Бонуси!

12 дни / първа фаза!


