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ДОПЪЛНЕНИЕ  

към ТАРИФА за излъчване на рекламни форми към УЕФА ЕВРО 2020TM  

 

Закупуване на единични рекламни клипове към УЕФА ЕВРО 2020TM 

 

Настоящото Допълнение към ТАРИФА за излъчване на рекламни форми към УЕФА ЕВРО 2020™ 

(„Тарифа“) регламентира условията за закупуване на единични рекламни клипове към УЕФА 

ЕВРО 2020TM, като представлява неразделна част от Тарифата. Всички дефиниции в настоящото 

Допълнение ще имат значението, отредено им в Тарифата, освен ако изрично не е посочено 

друго. 

 

Наред с Пакетите съгласно Тарифата, НБГ и БНТ предлагат за закупуване единични рекламни 

клипове по време на излъчване на студийните програми и футболните срещи от УЕФА ЕВРО 

2020TM от 11 юни 2021 г. до 11 юли 2021 г. Единичен рекламен клип съгласно настоящото 

Допълнение представлява отделен рекламен клип, който не е част от Пакетите съгласно 

Тарифата и се излъчва в рекламен блок наред с други рекламни клипове. Не се предлага 

единично закупуване на спонсорски заставки и/или Златен клип. 

 

1) Телевизионни канали 

Рекламно време чрез единични рекламни клипове към УЕФА ЕВРО 2020TM може да бъде 

закупено от рекламодатели/рекламни агенции със сключване на Бизнес споразумение с НБГ.  

Единичните рекламните клипове  се излъчват в  следните телевизионни програми на НБГ и 

БНТ: основни излъчвания на живо  в програмите БНТ1, БНТ3, Нова телевизия и Диема и 

паралелни излъчвания на живо  в програмите БНТ3, Диема спорт/ Диема спорт 2. 

Рекламодателят/рекламната агенция може да закупи единични рекламни клипове в 

телевизионните програми на която и да е от двете телевизионни групи - НБГ и БНТ, в 

зависимост от наличността и до изчерпване на инвентара. НБГ планира излъчване по реда на 

получените от рекламодател/рекламна агенция заявки. Заявките са по образец на НБГ и се 

приемат на електронна поща, посочена в Бизнес споразумението. 

 

2) Единични брутни цени 

Брутните цени за излъчване на единични рекламни клипове са посочени в Приложение №1 от 

настоящото Допълнение. При закупуване на единичен рекламен клип в откриващия мач от 
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22:00 часа на 11 юни, в мача между Унгария и Франция от 16:00 часа на 19 юни и във финалния 

мач от 22:00 часа на 11 юли ще се прилага надценка в размер на 30% от брутните цени, посочени 

в Приложение №1, поради едновременното излъчване на тези мачове в каналите на НБГ и БНТ. 

За посочените футболни мачове, при закупуване на един рекламен клип, рекламодател/ 

рекламна агенция получава излъчване на този клип два пъти – едно излъчване в канал на НБГ 

и едно – в канал на БНТ. 

 

3) Отстъпки при закупуване на единични рекламни клипове 

Следните отстъпки ще се прилагат при закупуване на единични рекламни клипове към УЕФА 

ЕВРО 2020TM: 

1) Рекламодател, който е закупил Пакет съгласно Тарифата и използва услугите на 

рекламна агенция: отстъпка в зависимост от периода на потвърждение в размер 

съгласно сключеното Бизнес споразумение за закупения Пакет и агенционна отстъпка в 

размер на 5%; 

2) Рекламодател, който е закупил Пакет съгласно Тарифата и не използва услугите на 

рекламна агенция: отстъпка в зависимост от периода на потвърждение в размер 

съгласно сключеното Бизнес споразумение за закупения Пакет; 

3) Рекламодател, който не е закупил Пакет съгласно Тарифата и използва услугите на 

рекламна агенция: агенционна отстъпка в размер на 5%; 

4) Рекламодател, който не е закупил Пакет съгласно Тарифата и не използва услугите на 

рекламна агенция: не се прилагат отстъпки. 

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

потвърждение. Рекламните агенции представят на НБГ от своите рекламодатели Възлагателно 

писмо по образец на  НБГ. 

 

4) Заплащане на единични рекламни клипове 

Рекламодателят/рекламната агенцията заплаща на НБГ авансово 100% от стойността на 

закупените единични рекламни клипове при сключване на Бизнес споразумение. В случай че 

стойността на рекламните клипове не е изплатена изцяло преди първото излъчване, НБГ и БНТ 

имат право да не стартират излъчване до окончателното заплащане на цялата стойност на 

единичните рекламни клипове. 
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5) Действие спрямо Тарифата 

Точка 11. „Допълнителни излъчвания“ от Тарифата не се прилага към единично закупуване на 

клипове. Всички останали клаузи от Тарифата се прилагат към единично закупуване на 

рекламни клипове. В случай на противоречие между Тарифата и настоящото Допълнение, 

Тарифата ще има предимство по въпросите, свързани с Пакетите, а настоящото Допълнение по 

въпросите, свързани с единичното закупуване на клипове. 

 

Настоящото Допълнение към Тарифата е одобрено за публикуване на 19.05.2021 г. и подлежи 

на промяна със 7 дни предизвестие. 
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Приложение №1 

към  

Допълнение към ТАРИФА за излъчване на рекламни форми към УЕФА ЕВРО 2020TM 

Закупуване на единични рекламни клипове 

 

Фаза 30" клип 

Откриване - 1 мач паралелно по двете телевизии 9 187.50  лв. 

Начална фаза / първи 35 игри (36 излъчвания) 4 987.50 лв. 

1/8 финал / 8 игри 5 906.25лв. 

1/4 финал / 4 игри 7 875.00  лв. 

1/2 финал / 2 игри 12 495.00 лв. 

Финал / 1 игра 13 860.00 лв. 

    

Спортни програми преди срещите и официалното UEFA 

съдържание 
30" клип 

Откриване - 1 мач паралелно по двете телевизии 4 593.75 лв. 

Начална фаза / първи 35 игри (36 излъчвания) 2 493.75 лв. 

1/8 финал / 8 игри 2 940.00 лв. 

1/4 финал / 4 игри 3 937.50 лв. 

1/2 финал / 2 игри 6 195.00 лв. 

финал / 1 игра 6 888.00 лв. 

    

Обзорни програми - в края на всеки игрови ден  30" клип 

Студио 23:55 1 968.75 лв. 

 

 


