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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

Приложение 1 – Б ТВ, местни избори, безплатни форми. 
 
Видове: дебати, интервюта, новини. 
Общо за периода: 100  бр.  
Ефирно време престой: 742 мин.  
 
МК "БСП лява България" – 16 участия с общо времетраене 151 мин. 
МК "Реформаторски блок - София" – 12 участия с общо времетраене 98 мин.  
“Алтернатива за Българско Възраждане” - АБВ – 11 участия с общо време 58 мин.  
ПП "Движение за права и свободи" -  10 участия с общо времетраене 64 мин.   
ПП "Атака" – 9 участия с общо време 71 мин. 
ПП "ГЕРБ"- 8 участия с общо време 57 мин 
ПП "ВМРО – Българско национално движение"- 6 участия с общо време 59 мин.  
ПП "Национален фронт за спасение на България"- 4 участия с време 45 мин.  
МК "Сердика" (АБВ, Български социалдемократи)-  Г. Кадиев – 3 участия 3 общо време 25 мин. 
ПП "Движение за радикална промяна "Българската пролет"- 2 участия с общо време 22 мин.  
ПП "България без цензура" – 2 участия с общо време 19 мин.   
ПП "Движение 21" – 2 участия  с общо време 15 мин.  
ПП "Глас Народен"- 2 участия  с общо време 13 мин.  
“Коалиция за Варна”  ( за Данаил Папазов ) – 1 участие с общо време 8 мин. 
Коалиция “Заедно за Банско” ( Анг. Краваров) – 1 участие 7 мин.  
Коалиция “Обединени региони” – Й. Лечков – 1 участие с време 7 мин.  
ПП “Обединена България”–Ил.Раева и Анифе Мехмед (с. Яким  Груево)-1 участие, 6 мин.  
Партия "Български демократичен център"- 1 участие с време 2 мин.  
Независими кандидати – 7 участия с общо време 15 мин.  
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Приложение 2 – Б ТВ, местни избори, сключени договори, платени форми. 
 
Коалиция "Реформаторски блок" – обща стойност: 89 594.10 лв. 
Партия "Земеделски Народен Съюз"– обща стойност: 51 160.65 лв. 
Партия „Демократи за Силна България” – обща стойност: 50 341.25 лв.  
Партия "Движение за права и свободи"– обща стойност: 48 341.76 лв. 
Партия "Единна Народна партия” – обща стойност: 43 475.04 лв. 
Партия “Движение 21” – обща стойност: 6 766.85 лв. 
 
 
ПЛАТЕНИ ФОРМИ: 
Видове: клипове, репортажи. 
Общо за периода: 103  бр.    
Ефирно време престой: 80 мин.  
 
Коалиция "Реформаторски блок": общо 55 бр.,с общо време  32 мин. 
ПП "Единна Народна партия”/Местна коалиция “Живот за Варна” -20 бр. с общо време 12 мин.  
Земеделски Народен Съюз":  19 бр. с общо време 10 мин. 
Партия "Движение за права и свободи:- 2 бр. с общо време 2 мин.  
Партия “Движение 21”: 7 бр. ( клипове) с общо време 4 мин.  
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Приложение 3 – Нова телевизия, местни избори, безплатни форми. 
 
 
БЕЗПЛАТНИ ФОРМИ: 
Общо за периода: 62 бр. 
Видове: информация в новини, интервюта, репортажи и дискусия 
Ефирно време престой по партии: 394 мин. 
 
Партия “Движение за права и свободи” –  19 броя, 61 мин. 
Местна коалиция “БСП лява България” –  8 броя, 83 мин. 
 Партия “Атака” –  6 броя, 41 мин. 
Партия “ГЕРБ” – 5 броя, 61мин. 
Местна коалиция “Реформаторски  блок – София” – 5 броя, 26 мин. 
Партия “Солидарност” – 3 броя, 24 мин. 
Партия “ВМРО – Българско национално движение” –  3 броя, 31 мин. 
Партия “Национален фронт за спасение на България” –  3 броя, 3 мин.  
Партия “България без цензура” –  2 броя, 15 мин.  
Местна коалиция “Сердика” – 2 броя, 2 мин. 
Партия “Глас Народен” –  1 брой, 2 мин. 
Партия “Национална републиканска партия” – 1 брой, 7 мин. 
Коалиция “Народен съюз” – 1 брой, 10 мин. 
Партия “Движение Напред България” – 1 брой, 15 мин. 
Партия “Движение 21” – 1 брой, 7 мин.  
Коалиция за Хасково –  1 брой, 3 мин. 
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Приложение 4 – Нова телевизия, местни избори, сключени договори, платени форми. 
 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ:  
ПП “Движение за права и свободи”- обща стойност: 45 780 лв.  
Забележка: В края на кампанията Общата стойност е редактирана в размер на: 14 580 лв  
КП “Реформаторски блок”- обща стойност: 43 520 лв. 
“Единна Народна Партия”- обща стойност: 28 159.44 лв. 
ПП Движение “Напред България”- обща стойност: 19 975 лв. 
КП “Реформаторски блок” – обща стойност: 15 300 лв.  
ПП“България без цензура”- обща стойност: 11 194.50 лв.  
ПП “Демократи за силна България” - обща стойност: 4 230 лв.  
“Коалиция Кюстендил” Петър Паунов /подкрепен от ГЕРБ/ - обща стойност: 3 230 лв. 
 
ПЛАТЕНИ ФОРМИ: 
Видове: репортажи (2) и клипове (31). 
Общо за периода: 33 броя. 
Ефирно време престой: 19 мин. 
 
Местна коалиция “Реформаторски  блок - София” – 17 броя, с времетраене 8 мин. 30 сек. 
Партия “Движение Напред България” – 5 броя, с времетраене 2 мин. 30 сек. 
ИК “Живот за Варна” – 5 броя, с времетраене 2 мин. 30 сек.  
Коалиция “Кюстендил” Петър Паунов/подкрепен от ГЕРБ/ – 2 броя, с времетраене 1 мин.30 сек. 
Партия “България без цензура” – 2 броя, с времетраене 2 мин. 
Партия “Движение за права и свободи” – 1 брой, с времетраене 1 мин. 
Коалиция “Реформатори и патриоти – Решението за Варна” – 1 брой, с времетраене 1 мин. 
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Приложение 5 – Нова телевизия, Национален референдум, безплатни форми. 
  
БЕЗПЛАТНИ ФОРМИ:  
Видове: дискусии. 
Общо за периода: 2 бр. 
Ефирно време престой: 31 мин. 
 
ИК “Гласувай без граници”,  с позиция „да”  – 2 броя, 16 мин. 
Ангел Гаджев, Страхил Ангелов, “Движение за радикална промяна Българска пролет”, позиция „не” –  2 
броя, 15 мин. 
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Приложение 6 – Канал 3, местни избори, безплатни форми. 
 
 
БЕЗПЛАТНИ ФОРМИ:  
Видове: репортажи и интервюта. 
Общо за периода: 25 бр.  
Ефирно време престой: 813 мин. (13 ч. 55 мин.). 
ПП ГЕРБ  - 8 бр.– 169 мин. 
Местна коалиция "БСП лява България"-  6 бр., 186 мин.        
Местна коалиция "Реформаторски блок” -  6 бр., 113 мин. 
Местна коалиция "Сердика" (АБВ, Български социалдемократи) – 5 бр., 88 мин. 
Партия "Национален фронт за спасение на България" -  3 бр., 171 мин.     
Партия “Движение за права и свободи” – 3 бр., 86 мин. 
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Приложение 7 – Канал 3, местни избори, сключени договори, платени форми. 
 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ: 
ПП “Движение за права и свободи”– обща стойност: 49 900,00 лв.   
ПП ГЕРБ – обща стойност: 41 086,67 лв. 
Местна коалиция "БСП лява България"- обща стойност: 30 000 лв. 
МК "Сердика"(АБВ, Български социалдемократи)- обща стойност: 23 250,00 лв. 
ПП “Български демократичен център”- обща стойност: 20 000,00 лв.  
Партия "Национален фронт за спасение на България"- обща стойност: 15 000 лв. 
МК ”Новото време” за МК “Пловдив Утре” – обща стойност: 15 000 лв. 
ПП “Земеделски Народен Съюз”  - обща стойност: 6 000,00 лв. 
Местна коалиция "Реформаторски блок - София" - обща стойност: 4 000,00 лв.  
ПП "Национално движение за стабилност и възход" - обща стойност: 1500,00 лв. 
 
ПЛАТЕНИ ФОРМИ: 
Видове: клипове, репортажи, интервюта. 
Общо за периода: 167 бр.    
Ефирно време престой: 3215 мин. (53 ч. 58 мин.). 
 
ПП ГЕРБ – 47 бр. – 660 мин. 
Местна коалиция "БСП лява България"-   36 бр., 1067 мин. 
Партия “Движение за права и свободи” – 24 бр., 705 мин. 
МК ”Новото време” за МК “Пловдив Утре” – 16 бр. 
Местна коалиция "Сердика" (АБВ, Български социалдемократи) - 14 бр., 227 мин. 
Партия “Български демократичен център” – 10 бр., 126 мин. 
Партия "Национален фронт за спасение на България" - 8 бр., 83 мин. 
Местна коалиция "Реформаторски блок” – 6 бр., 68 мин. 
Партия “Българска социалдемокрация” – 3 бр., 88 мин. 
Партия "ВМРО – Българско национално движение" – 2 бр., 60 мин. 
Партия “Национално движение за стабилност и възход” – 2 бр.,30 мин. 
Коалиция “Народен съюз” – 2 бр., 36 мин. 
МК “Възраждане” – 2 бр., 30 мин. 
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Приложение 8 – Дарик радио, местни избори, безплатни форми. 
 
БЕЗПЛАТНИ ФОРМИ:  
Видове: интервюта в предаването “Седмицата” с тема местни избори . 
Общо за периода: 18 бр. 
Ефирно време престой: 440 мин. (7ч. 20 мин). 

 
ПП “ГЕРБ” – 3 бр., 100 мин. (1ч. 40 мин.) 
МК “БСП лява България” – 3 бр., 80 мин. 
МК “Сердика /АБВ, Български социалдемократи” – 3 бр., 73 мин. 
ПП “ВМРО- Българско национално движение” – 3 бр., 70 мин. 
Реформаторски блок – 3 бр., 52 мин. 
Партия “Български демократичен център” – 3 бр., 0,34 мин. 
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Приложение 9 – Дарик радио, местни избори, сключени договори, платени форми. 
 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ: 
МК “БСП лява България” – обща стойност: за 42 000 лв. 
Реформаторски блок  - обща стойност: 32 662. 50 лв. 
МК “Сердика /АБВ, Български социалдемократи - обща стойност: 30 000лв. 
Партия “ГЕРБ” - обща стойност: 18 000лв. 
Партия “Български демократичен център” - обща стойност: 9 900 лв 
Партия “ВМРО- Българско национално движение” - обща стойност: 4 500 лв. 
Партия ”Национално движение за стабилност и възход” - обща стойност: 1 500лв. 
 
ПЛАТЕНИ ФОРМИ: 
Видове: клипове, вести, хроники. 
Общо за периода: 443 бр.  (вести 259 бр., хроники – 83 бр., клипове – 100 бр.). 
Ефирно време престой: 534 мин. – 8ч.54 мин. 
 
МК “БСП лява България” – 117 бр., 193 мин. 
Реформаторски блок – 114 бр., 197 мин. 
ПП “ГЕРБ” – 83 бр., 116.01 мин. 
МК “Сердика /АБВ, Български социалдемократи  - 82 бр., 110 мин. 
БДЦ -18 бр., 16 мин. 
Партия “ВМРО- Българско национално движение” –14 бр., 10 мин. 
ПП ДПС -7 бр., 5 мин.45 сек. 
НДСВ – 9 бр., 5 мин. 
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Приложение 10 – Дарик радио, Национален референдум, безплатни форми. 
 
БЕЗПЛАТНИ ФОРМИ: 
Общо за периода: 14 бр.   
Ефирно време престой: 255 мин. (4 часа и 15 мин.) 
 
ИК “Гласувай без граници” - 1 бр., 24 мин.  22 сек. 
МК “БСП лява България” - 1 бр., 24 мин. 
ПП “ГЕРБ” -  1 бр., 24 мин. 
ПП “ НДСВ” - 1 бр., 21 мин. 26 сек. 
МК “Реформаторски блок – София” - 1 бр.,  18 мин. 35 сек. 
МК “Сердика”/ АБВ, Български социалдемократи/ - 1 бр., 18 мин. 20 сек. 
ПП” Движение демократично действие” - 1 бр., 18 мин. 
ПП “ДЕОС” - 1 бр., 15мин. 20 сек. 
ПП “Партия на зелените”  -  1 бр., 15 мин. 
ПП “Български демократичен център” -  1 бр., 14 мин.  20 сек. 
ПП “Новото време” – 1 бр., 14 мин. 20 сек. 
ПП “ВМРО” - 1 бр., 14 мин. 
МК “Реформаторски блок – София” - 1 бр., 12 мин. 40 сек. 
ПП “Възраждане” -   1 бр. , 11 мин. 40 сек. 
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Приложение 11 – Дарик радио, Национален референдум, сключени договори, платени форми. 
 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ: 
ПП Движение демократично действие  - обща стойност: 12 000 лв. 
ПП Зелените - обща стойност:  3 600 лв. 
ПП Възраждане - обща стойност: 3 000 лв. 
ПП ДЕОС - обща стойност:  2 700 лв. 
ПП Новото време   - обща стойност: 2 700 лв. 
ИК “Гласувай без граници”  - обща стойност:  1 800 лв. 
 
ПЛАТЕНИ ФОРМИ: 
Общо за периода: 72 бр. (71 клипа и 1 хроника). 
Ефирно време престой: 38.4 мин. 
 
ПП” Движение демократично действие”-  24 бр., 12 мин.                   
ПП “Възраждане” - 15 бр., 9 мин. 
ПП “ДЕОС” - 10 бр., 2 мин. 
ПП “Партия на зелените” - 8 бр., 4 мин. 
ИК “Гласувай без граници” - 9 бр., 8 мин.40 сек. (вкл. с 1 бр. хроника) 
ПП “Новото време” - 6 бр., 3 мин. 
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Приложение 12 – Радио Фокус, местни избори, платени форми. 
 
МЕСТНИ ИЗБОРИ (данни за София-град): 
 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ: 43 бр. нечетивни договори. 
 
БЕЗПЛАТНИ ФОРМИ: Не са излъчени безплатни форми за местните избори. 
 
ПЛАТЕНИ ФОРМИ: 
Видове: хроники (18 партии и коалиции общо с 741 броя хроники, с времетраене 596 минути), интервюта 
(7 партии и коалиции общо с 67 броя интервюта, с времетраене 578 минути), клипове (в кампанията са 
участвали 7 партии и коалиции общо с 524 броя клипове, с времетраене 267 минути). 
Общо за периода:  1332 бр. 
Ефирно време престой: общо времетраене 1441 минути. 
 
Партия "ГЕРБ" – 471 бр.,  с времетраене  676 минути  
Партия "Движение Напред България" – 214 бр., времетраене 95 минути 
“Алтернатива за българско възраждане” – АБВ – 165 бр., с времетраене 215 минути 
Местна коалиция "БСП лява България"  - 132 бр., с времетраене 93 минути 
Партия "Национален фронт за спасение на България" – 96 бр., с времетраене 74 мин. 
Съюз на демократичните сили – СДС 81 бр., с времетраене 39 минути 
Партия "ВМРО – Българско национално движение" – 64 бр., с времетраене 43 сек. 
Партия "Движение за права и свободи" – 58 бр., с времетраене 155 мин. 
Независим кандидат Николай Иванов – 10 бр., с времетраене 11 мин. 
Местна коалиция "Реформаторски блок - София"  - 9 бр., с времетраене 5 минута  
Местна коалиция "Сердика" (АБВ, Български социалдемократи) – 7 бр. с времетраене 4 минути 
Коалиция “Кюстендил” Петър Паунов – 5 бр., с времетраене 12 минути 
Коалиция “За Свищов” – 5 бр., с времетраене 2 минути 
Коалиция “За Хасково”  - 4 бр., с времетраене 4 мин. 
Коалиция “Единни за Сливен” Мартин Славов – 3 бр., с времетраене 4 минути 
Движение “Обединени региони” Йордан Лечков – 3 бр., с времетраене 4 минути 
Коалиция “Заедно за Благоевград” – 3 бр., с времетраене 2 минути 
Местна коалиция “Възраждане” Тополовград – 1 бр., с времетраене 1 минута 
Коалиция “Европейски път за община Белослав” – 1 бр., с времетраене 1 минута 
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Приложение 13 – Радио К 2, местни избори, безплатни форми. 
 
 
БЕЗПЛАТНИ ФОРМИ: 
Видове: хроники в края на новините след вътрешни и външни новини агитационни материали като 
репортажи от изборни събития, отриване на предизборна кампания, интервюта и дебати. 
Общо за периода: 135 бр.    
Ефирно време престой: 2 124 минути 
 
Партия "ГЕРБ"  – 48 броя с времетраене 579 мин.  
Местна коалиция "БСП лява България"  – 39 броя с времетраене 747 мин.  
Местна коалиция "Сердика" (АБВ, Български социалдемократи) – 22 бр., времетраене 440 мин. 
Местна коалиция "Реформаторски блок - София" - 7 броя с времетраене 95  мин. 
Партия "Движение за права и свободи" – 5 броя с времетраене 41 мин. 
Партия "Национален фронт за спасение на България" – 4 брой с времетраене 90 мин. 
Партия "Атака" – 4 броя с времетраене 41 мин. 
Партия "Български демократичен център" – 3 брой с времетраене 80 мин. 
Коалиция "Народен съюз" – 3 брой с времетраене 50 мин. 
Партия "България без цензура" – 1 броя с времетраене 0.40 сек. 
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Приложение 14 – Радио К 2, местни избори, сключени договори, платени форми. 
 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ: 
Национален съвет на БСП - обща стойност: 13 000 лв. 
ПП ГЕРБ  - обща стойност: 5 000 лева 
ПП АБВ - Алтернатива за Българско Възраждане -  обща стойност: 5 000 лв. 
Аргент 2002 – представляващ Движението за права и свободи -  обща стойност: 5 000 лв. 
ПП Български демократичен център – БДЦ  - обща стойност: 3 200 лв. 
Вили Младенов Лилков -  обща стойност: 3 200 лв. 
ПП " Земеделски Народен Съюз", като представител на КП " Народен Съюз" -  3 200 лв. 
ПП България без цензура -  обща стойност: 2 000 лв. 
 
ПЛАТЕНИ ФОРМИ: 
Видове: агитационни материали като репортажи от изборни събития, отриване на предизборна 
кампания, интервюта,  дебати и клипове. 
Общо за периода: 54 бр.    
Ефирно време престой: 528 мин. 
 
Местна коалиция "БСП лява България"  – 26 участия с времетраене 169 мин.   
Партия "ГЕРБ"  – 19 участия с времетраене 149 мин.  
Местна коалиция "Сердика" (АБВ, Български социалдемократи)– 4 участия, 110 мин. 
Партия "България без цензура" – 2 участия с времетраене 40 мин. 
Партия "Български демократичен център" – 1участия с времетраене 20 мин. 
Коалиция "Народен съюз" – 1 участия с времетраене 20 минути 
Партия "Национално движение за стабилност и възход" – 1 участия с времетраене 20 мин. 
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Приложение 15 – България Он Ер, местни избори, сключени договори, платени форми. 
 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ: 
Партия “АБВ” – обща стойност:  15 438, 00 лв. ( в лева без ДДС ) 
МК "БСП лява България"  – обща стойност:   15 000,00 лв. ( в лева  без ДДС ) 
ПП"ГЕРБ" – обща стойност:  8 740,00 лв. ( в лева без ДДС ) 
 ПП ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ” – обща стойност:  5 700, 00 лв. ( в лева без ДДС ) 
ПП “ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” – обща стойност:  1 900, 00 лв. ( в лева без ДДС ) 
 
ПЛАТЕНИ ФОРМИ: 
Видове: платени репортажи, интервюта, клипове. 
Общо за периода: 31 бр.   
Ефирно време престой: общо  155 мин. (2часа 35 мин. 05 сек.). 
 
Коалиция “БСП лява България”- 8 броя с времетраене  60:22 мин. 
Местна коалиция “Реформатори и Патриоти- Решението за Варна”- 3 броя  с времетраене 48:58 
Партия “АБВ”- 8 броя с времетраене 18:32 мин. 
Инициативен комитет “Живот за Варна” -1 брой с времетраене 12:44 мин. 
Партия "ГЕРБ”: 10 броя  с времетраене 12: 35 мин. 
Местна коалиция "Сердика" (АБВ, Български социалдемократи):1 брой с времетраене 1:54 мин. 
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Приложение 16 – Евроком, местни избори, безплатни форми. 
 
 
БЕЗПЛАТНИ ФОРМИ: 
Видове: интервюта и безплатни клипове на Минчо Христов. 
Общо за периода: общо 78 броя 
Времетраене – общо 2220 минути. (37ч.) 
 
Партия “Ред, законност и справедливост” – 26 бр.с времетраене 790мин. 
Национална републиканска партия -14бр. с времетраене 394 
Местна Коалиция “Справедлива София”- 12бр. с времетраене 394мин 
Партия “Българска социалдемократическа партия” 7 бр. с времетраене 238мин. 
Партия  “Движение демократично действие –Д3”- 5 бр. с времетраене 127мин. 
Партия “ГЕРБ”-4бр. с времетраене 95 мин. 
ПП “Атака”- 3бр. с времетраене 55 мин. 
Радикалдемократическа партия – (РДП) – 2бр. с времетраене 52 мин. 
Партия Движение за радикална промяна “Българска пролет” -2 бр. с времетраене 45мин. 
Партия “Движение 21”- 2бр. с времетраене 15 мин. 
Партия “България без цензура” -1бр. с времетраене 15 мин. 
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Приложение 17 – Евроком, местни избори, сключени договори, платени форми. 
 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ: 
Коалиция "Реформаторски блок"/чрез ПП “ДСБ“ – обща стойност: за 3150.00 без ДДС лв. 
Инициативен комитет на Герго Тошев Геров – обща стойност: 1750.00 без ДДС лв. 
ПП “Социалистическа партия Български път”– обща стойност: 700.00 без ДДС лв. 
ПП “Национална републиканска партия  – обща стойност: 550.00 без ДДС лв. 
 
ПЛАТЕНИ ФОРМИ: 
Видове: клипове и интервюта. 
Общо за периода: общо 103 броя 
Времетраене: общо 762 мин. (12часа и 7минути.) 
 
Коалиция "Реформаторски блок - 77бр. с времетраене 403 мин. 
ПП “Българска социалдемократическа партия” 6 бр. с времетраене 145мин. 
Инициативен комитет за Герго Тошев Геров – 2 бр. с времетраене 120 мин. 
ПП “Ред, законност и справедливост” – 2 бр.с времетраене 60мин. 
ПП “ГЕРБ” – 5бр с времетраене – 15 мин. 
ПП “Национално движение за права и свободи” 3 бр. с времетраене 9мин. 
ПП “БСП лява България” – 2бр. с времетраене – 6мин. 
Национална републиканска партия – 6бр. с времетраене 4 мин. 
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Приложение 18 – Евроком, Национален референдум, скючени договори, платени форми. 
 
РЕФЕРЕНДУМ: 
 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ: 
ПП “Обединени земеделци” – обща стойност: 33 328.75 без ДДС лв. 
ПП “Ред, законност и справедливост – обща стойност: 33 325.25 без ДДС лв. 
ПП “Радикалдемократическа партия в България” – обща стойност: 33 328.75 без ДДС лв. 
ПП „Българска социалдемократическа  партия“ – обща стойност: 33 328.75 без ДДС лв. 
ПП „Социалистическа партия български път“ – обща стойност: 25 060,00 без ДДС лв. 
ПП „Движение демократично действие –Д3“ – обща стойност:  25 060,00 без ДДС лв. 
ПП “Национална републиканска партия” - – обща стойност: 20 887.50 без ДДС лв. 
ПП „Национална републиканска партия“ – обща стойност: 9 001,50 без ДДС лв. 
ПП „Национална републиканска партия“ – обща стойност:  3 440,00 без ДДС лв. 
 
ПЛАТЕНИ ФОРМИ: 
Видове: клипове, интервюта. 
Общо за периода: общо  586 броя 
Времетраене: общо  706 мин. (11часа и 76 мин.) 
 
ПП Обединени земеделци : 118 броя с времетраене 78 минути. 
ПП БСДП : 117 броя с времетраене 71 мин. 
ПП Социалистическа партия Български път: 112 броя с времетраене 98 минути. 
ПП Движение демократично действие Д3: 111 броя с времетраене 78 минути. 
ПП Радикал демократична партия : 92 броя с времетраене 72мин. 
ПП “Партия “Ред, законност и справедливост”: 79 броя с времетраене 246 минути 
ПП Национална републиканска партия: 65 броя с времетраене 63 мин. 
 
 
 

 
 


