
BiT Условия за реклама 2017 

Разпространение: 

Телевизия BiT е национална политематична телевизия, която се разпространява ефирно, по кабел, 

сателит и интернет на територията на България, Европа и САЩ. Телевизията има сключени договори 

за разпространение с Булсатком, Виваком, Мтел и  Blizoo и с още над 70 кабелни оператори. 

Повече информация за разпространението на телевизията можете да намерите в www.bitelevision.com 

Часови пояси: 

Телевизия BiT продава рекламното си време в съответствие със следните часови пояси: 

Рекламните блоковете, асоциирани с дадено предаване са този преди него и тези, които го прекъсват. 

Рекламните клипове се ротират равномерно между блоковете на едно предаване, освен в случаите 

когато изрично не е посочено желание за позициониране в съответен рекламен блок по избор.. 

Коефициентна скала: 

Телевизия BiT определя следната коефициентна скала за изчисление цената на рекламни клипове с 

дължина различна от 30 сек. 

Рекламните клипове с междинни дължини се изчисляват като се закръглят както следва: завършващи 

на 1,2,3,4 към по-ниската и завършващи на 5,6,7,8,9 – към по-високата скала. 

Условия за излъчване на рекламни материали в програмата на Телевизия BiT: 

1. Рекламните материали се приемат за излъчване след проверка от техническия отдел на

Телевизия BiT.

2. Телевизия BiT приема за излъчване рекламни и спонсорски материали, които са изготвени в

съответствие със ЗЗРТ. В този смисъл и преди излъчване, рекламните материали и спонсорските

заставки подлежат на проверка и одобрение от отдел Реклама на Телевизия BiT.

3. Излъчването на всеки рекламен материал става след предоставяне на подписано възлагателно

писмо от рекламодателя, което се предоставя по образец от отдел Реклама на Телевизия BiT.

4. Излъчването на рекламни клипове и спонсорски заставки става след подписване на съответния

рекламен договор, предоставен по образец от отдел Реклама на Телевизия BiT.

5. Промени в рекламната тарифа се въвеждат с двуседмично предизвестие, като запазването на

цените става само в рамките на 100% предплатените суми.

6. Цените за реклама в отделните програми на Телевизия BiT са за 30” рекламен клип, в български

лева, без ДДС.

Дневен пояс 06:30 - 17:30

Пред прайм тайм 17:30 - 19:30

Прайм тайм 19:30 - 23:30

Нощен пояс 23:30 - 06:30

Дължина Цена Дължина Цена

5" 40% от цена за 30" спот 35" 120% от цена за 30" спот

10" 55% от цена за 30" спот 40" 120% от цена за 30" спот

15" 75% от цена за 30" спот 45" 120% от цена за 30" спот

20" 85% от цена за 30" спот 50" 140% от цена за 30" спот

25" 95% от цена за 30" спот 55" 160% от цена за 30" спот

30" 100% от цена за 30" спот 60" 180% от цена за 30" спот
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Спонсорство: 

Цената за две спонсорски заставки преди и след дадено предаване е равна на цената на 30” клип. При 

желание от страна на клиента, отдел Реклама на Телевизия BiT изготвя специални предложения за 

спонсорски пакети с включено участие в промо-анонсите към съответното предаване. Всички 

спонсорски материали се изготвят в съответствие със ЗЗРТ. 

Платен репортаж: 

По задание на рекламодателя, телевизия BiT заснема и излъчва платени репортажи. 

Цената за заснемане и производство на платения репортаж се определя от локацията, 

продължителността на снимките и монтажа. Цената за излъчване се определя от часовия пояс или 

предаване, в което рекламодателят заяви излъчването на платения репортаж.Заявка за заснемане на 

платен репортаж се прави след подаване на заявка по образец, но не по-късно от  три работни дни 

преди датата на събитието. 

Продуктово позициониранe: 

Телевизия BiT договаря с рекламодатели конкретните условия и възможности за продуктово 

позицониране в програмата на телевизията. Всички алтернативни форми за реклама се договарят и 

изработват в съответствие със ЗЗРТ и всички приложими допълнителни медийни регулации. 

Рекламни пакети: 

Телевизия BiT предлага закупуването на рекламни пакети, които включват определен брой 30” 

рекламни клипа на фиксирана брутна цена. Планирането и позиционирането се извършва от 

телевизията. При дължина на клиповете различна от 30”, рекламодателят получава съответно по-голям 

или по-малък брой клипове съобразно посочената коефициентната скала. Допълнителна информация 

за рекламните пакети ще намерите в отделен документ – BiT рекламни пакети, валидни за съответния 

месец. 

Срокове: 

Описание Краен срок 

1.Подаване на схема за излъчване Най-късно два пълни работни дни преди датата на първо 

излъчване. 

2.Подаване на рекламен материал Най-късно два пълни работни дни преди датата на първо 

излъчване. 

3. Възлагателно писмо Придружава всеки рекламен материал и се подава най-късно 

до два пълни работни дни преди датата на първото излъчване 

от дадена кампания. 

4. Формуляр за описване на материал

за излъчване

Придружава всеки рекламен материал и се подава най-

късно до два пълни работни дни преди датата на първото 

излъчване от дадена кампания. 

Спонсорство Дължина Цена 

спонсорски заставки 7" + 7" 100% от цена на 30" клип

спонсориран промо ананс 15" 60% от цена на 30" клип

брандирана шапка реклама 4" +  4" 100% от цена на 30" клип
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Надценки: 

Тип надценка Размер на надценката 

1. Първа и последна

позиция в един рекламен

блок

25% завишение на брутната цена по тарифа върху всеки от спотовете 

2. Първа позиция в 

рекламен блок

20% завишение на брутната цена по тарифа 

3.Последна позиция в 

рекламен блок

20% завишение на брутната цена по тарифа 

4. Избор на рекламен блок 10% завишение на брутната цена по тарифа 

5. Избор на рекламен блок

и първа/последна позиция

30% завишение на брутната цена по тарифа 

6. Съвместни реклами До 40% завишение на брутната цена по тарифа за всеки отделен 

допълнителен рекламодател. При предоставяне на допълнителна 

информация относно съвместната реклама, ще можем предварително 

да Ви дадем точна оценка за дължимата надценка и то в зависимост от 

всеки конкретен случай. 

Плащане: 

Телевизия BiT изисква заплащане на заявените кампании в рамките на 3 дни от старта. В случай на авансово 

плащане, са предвидени отстъпките посочени по-долу. 

В случай на забавено плащане, телевизията си запазва правото да налага съответните, предвидени по 

закон лихви за просрочено плащане. Освен това, телевизията си запазва правото да откаже излъчването 

на други кампании на същия, рекламодател докато той не изплати всички дължими към медията суми, 

плюс лихвите. 

Отстъпки: 

Телевизия BiT предоставя следните отстъпки 

 5% агенционна отстъпка

 % обемна отстъпка - определя се съобразно скалата на телевизията

 8% отстъпка за 50% авансово плащане и 15% отстъпка за 100% вансово плащане на

кампанията

 Редът за начисляване на отстъпките е: агенционна, обемна и за авансово плащане.
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