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Отразяване на кампанията ви в доказано 
една от най-четените медии в Русе и региона 

 
Настоящите предложения са предназначени за партии, 

коалиции и независими кандидати на предстоящите местни 

избори в Русе и региона. 
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Кои сме ние? 
 
Ruse24.bg е доказано една от най-четените медии в Русе и региона. Реалната й местна 
аудитория е около 20 000 месечно, като дневната ни аудитория е около 3 000. 
 
Ruse24.bg  е един от най-старите живи информационни сайтове в града. Стартирахме през 
далечната вече 2008-ма година, като бяхме едни от първите, които информираха русенци в 
мрежата. До ден днешен успяваме да запазим пълна информационна независимост, заемайки 
в същото време едно от лидерските места на информационния пазар, независимо дали става 
въпрос за интернет, радио, вестник или телевизия.  
 
 
Какво предлагаме? 
 
Предлагаме отразяване на предизборната кампания на представляваната от Вас партия, 
коалиция, обединение или независим кандидат, във връзка с предстоящите местни избори.  
 
Предлагаме няколко пакета на отразяване, като според пакета, гарантираме достигане до 
различен брой реални русенски читатели.  
 
 
Условия! 
 
Всеки от пакетите има цена, която ще остане непроменена до деня на изборите за кандидати за 
кмет и общински съветници – първи тур, както ще важи и за балотажа.  
 
Пакетите включват само информационно обслужване, чрез новини. Те не включват рекламни 
банери. 
 
 

Пакет 1 

Отразяване на изпратени готови информационни материали на 
редакционната електронна поща на Ruse24.bg. 

Да 

Гарантирано публикуване на новини 

Забележка: Редакторите на Ruse24.bgзапазват изцяло правото си да 
преглеждат и преценят, кои материали и кога да бъдат публикувани. 

Не 

Отразяване на място на събития на кандидата/партията Не 

Изготвяне на специални интервюта Не 

Публикуване на новини като водещи материали Не 

Споделяне на новини в социалните мрежи  Не 

Достигане до гарантиран брой читатели от Русе Не 

Цена на пакета Безплатен 

 
 



Пакет 2 

Отразяване на изпратени готови информационни материали на 
редакционната електронна поща на Ruse24.bg. 

Да 

Гарантирано публикуване на новини До 5 

Отразяване на място на събития на кандидата/партията Не 

Изготвяне на специални интервюта Не 

Публикуване на новини като водещи материали Не 

Споделяне на новини в социалните мрежи  Не 

Достигане до гарантиран брой читатели от Русе 1 000 

Коефициент на повтаряемост * 1.00 

Цена на пакета ** 500.00 

 
 
 

Пакет 3 

Отразяване на изпратени готови информационни материали на 
редакционната електронна поща на Ruse24.bg. 

Да 

Гарантирано публикуване на новини Да 

Отразяване на място на събития на кандидата/партията Не 

Изготвяне на специални интервюта Не 

Публикуване на новини като водещи материали до 3 бр./мес. 

Споделяне на новини в социалните мрежи  Не 

Достигане до гарантиран брой читатели от Русе 6 000 

Коефициент на повтаряемост * 1.00 

Цена на пакета ** 2 000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Пакет 4 

Отразяване на изпратени готови информационни материали на 
редакционната електронна поща на Ruse24.bg 

Да 

Гарантирано публикуване на новини Да 

Отразяване на място на събития на кандидата/партията Да 

Изготвяне на специални интервюта Не 

Публикуване на новини като водещи материали до 8 бр./мес. 

Споделяне на новини в социалните мрежи  Не 

Достигане до гарантиран брой читатели от Русе 12 000 

Коефициент на повтаряемост * 1.80 

Цена на пакета ** 3 500.00 

 
 

Пакет 5 

Отразяване на изпратени готови информационни материали на 
редакционната електронна поща на Ruse24.bg. 

Да 

Гарантирано публикуване на новини Да 

Отразяване на място на събития на кандидата/партията Да 

Изготвяне на специални интервюта Да 

Публикуване на новини като водещи материали до 20 бр./мес. 

Споделяне на новини в социалните мрежи  Да 

Достигане до гарантиран брой читатели от Русе 25 000 

Коефициент на повтаряемост * 5.10 

Цена на пакета ** 6 500.00 

 

Единична публикация 

Отразяване на изпратен готов информационен материал на 
редакционната електронна поща на Ruse24.bg. 

1 бр 

Публикуване на новината като водещ материал Да 

Цена на пакета 250.00  



Публикуване на банери 

Публикуват се всички стандартни размери банери от ценовата листа на MG24.bg, 

достъпна на адрес ( https://www.mg24.bg/prices.html ), като се прилага утежнение за 

политически кампании от 100% над стандартните цени. 

 
 
Забележки: 
 

 Коефициенти на повтаряемост означава колко пъти минимум реален гарантиран 
читател от Русе ще прочете новини за съответната партия, коалиция или 
кандидат. Тоест ако има в пакета гарантирана аудитория от 10 000 реални 
русенци, а коефициента на повтаряемост е 2.00, тоест всеки от тези 10 000 
русенци ще прочете минимум две новини за партията или кандидата. 

 
**  Посочените цени са в лева и са без включено ДДС!  

https://www.mg24.bg/prices.html

