
 

 

Т А Р И Ф А 

 

за рекламни публикации в комуникационните канали на НСОРБ 
 

Интернет страница на НСОРБ                                                                         www.namrb.org 

Специфика на информацията 

• актуална информация, свързана с текущата дейност 

на НСОРБ; 

• основни документи, свързани с местното 

самоуправление и дейността на Сдружението; 

• становища, консултативни и информационни 

материали по актуални проблеми; 

• резултати от проучвания с право на ползване; 

• новини, свързани с подготовката и изпълнението на 

програми и проекти с национално, европейско или 

друго финансиране; 

• информация за актуални събития, организирани от 

НСОРБ и партньорски организации;  

• информация за международната дейност на НСОРБ 

и партньорски организации; 

• добри практики, събития и инициативи на общините; 

Целева аудитория 

• кметове и общински съветници 

• служители на общинските администрации и 

централни институции 

• медии 

• широка общественост 

 

Периодичност на публикациите: 24/7 

 

Данни за трафик: Уникалните посещения за 

2022 г. са 133 977, а общият брой 

посещения на страницата на НСОРБ – 

372 748 

 

Страницата поддържа версии на български 

и английски език 

Позиция Изисквания към информация и 

изображения 

Цена за период  

/2 седмици 

Рекламен банер Изображение: 

680x250, min 70 DPI 

Формат: jpg, jpeg, png 

450,00 лв. 

Изображение: 550x366, min 70 DPI 

Формат: jpg, jpeg, png 

420,00 лв. 

ПР публикация* Изображение: 550x366, min 70 DPI 

Формат: jpg, jpeg, png 

Текстов файл до 3200 знака 

Цена за 

публикация 

в 1 рубрика - 500,00 лв. 

в 2 рубрики – 55,0,00 лв. 

ПР публикация + прикачени 

документи/презентации, 

допълнителни материали/ 

Изображение: 550x366, min 70 DPI 

Формат: jpg, jpeg, png 

 

в 1 рубрика – 750,00 лв. 

в 2 рубрики – 800,00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.namrb.org/


 

 

Уточнения: 

* ПР публикациите се предоставят от рекламодателя в текстови формат и подлежат на редакторска намеса, 

която се консултира между страните. Към ПР публикацията могат да бъдат приложени изображения / снимки, 

една от които 1 се публикува в заглавната част, а останалите – в галерия или се вграждат в самия текст. 

Рубрики, в които може да бъде поместена ПР публикация: „Актуално“, „Общините днес“. 

 

Страница на НСОРБ  в социалната мрежа Фейсбук                         https://www.facebook.com/NAMRB.1996  

 

Специфика на информацията: 

Информация за дейността на сдружението, интервюта на представители на НСОРБ, публикации от и за  

общини, свързани с функциите на местната власт, актуални новини от централната власт, от партньори, 

европейски и български добри примери, събития и др.; 

 

Периодичност на публикациите: 7 – 15 публикации дневно 

Позиция Цена  

Публикация 50,00 лв. 

Публикация с прикачване в горната част на страницата до 3 

дни 

+ 30% 

Публикация в затворена група на Постоянните комисии на НСОРБ 

- за всяка следваща комисия 

100,00 лв. 

+ 50,00 лв. 

Събитие 150,00 лв. 

 

Електронен бюлетин на НСОРБ                                                                    https://www.namrb.org/bg/byuletin 

 

Специфика на информацията: 

Седмичен дайджест за актуалната дейност на НСОРБ, ключови събития и решения на централната власт, 

касаещи общините, стратегически и нормативни документи за обществено обсъждане, изследвания и 

анализи, новини от  общините и подробна информация за международната дейност на НСОРБ. В 

Електронният бюлетин се публикува актуална информация, свързана с програми и проекти с донорско 

финансиране, публикации от медиите, свързани с дейността на Сдружението, важни предстоящи събития, 

дати и срокове. 

Всички броеве на електронния бюлетин на НСОРБ са публикувани  на интернет страницата на НСОРБ, в 

специална секция, поддържа се и архив на бюлетина. 

 

Целева аудитория: 3680 абонати към 31.12.2022 г. – кметове, председатели на Общински съвети, кметове 

на населени места и кметски наместници, общински съветници, служители в общински администрации, 

областни управители, представители на централни институции, партньорски асоциации, институции, бизнес, 

журналисти и др.; 

 

Периодичност: всяка седмица. Електронният бюлетин се разпраща всеки петък, след 16 часа. 

  

Позиция Изисквания Цена за 

публикация 

Рекламен банер с 

активен линк 

Изображение: 680x250, min 70 DPI 

Формат: jpg, jpeg, png 

350,00 лв. 

Рекламна 

публикация 

Текст от рекламодателя + до 2 

изображения/графичен или снимков материал/ 

250,00 лв. 

ПР публикация Текст на рекламодателя + до 2 изображения / 

графичен или снимков материал/стилистична 

редакция от НСОРБ 

300,00 лв. 

Native публикация Изходен материал от рекламодателя, текстът се 

подготвя от редактор на НСОРБ 

400,00 лв. 

ОТСТЪПКИ 

 

https://www.facebook.com/NAMRB.1996
https://www.namrb.org/bg/byuletin


 

 

над   5 публикации – 15% 

над 10 публикации – 20% 

над 15 публикации – 30% 

Отстъпките важат за рекламни позиции във всеки от комуникационните канали и не се прилагат 

кумулативно. 

В посочените цени не е включен ДДС. 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Заявяването на рекламна позиция в комуникационните канали на НСОРБ става по електронна поща 

pr@namrb.org. 

В съобщението е нужно изпратите интересуващите Ви позиции или да предоставите информация за 

продукта/услугата, които бихте желали да рекламирате, за да изготвим релевантно предложение. 

В съобщението до НСОРБ следва да изпратите точното название на юридическото лице, получател на 

рекламната услуга, адрес, ЕИК, ДДС № и материално-отговорно лице, телефон и ел. поща за кореспонденция, 

както и информация за рекламодателя, ако заявяването на рекламни позиции се прави от агенция. 

След заявяване на реклама в някой от каналите на НСОРБ по електронна поща ще получите конкретна 

оферта на база избраните рекламни позиции. 

След получаване на потвърждение, ще Ви бъде изготвен договор за реклама /при желание от Ваша страна/ 

и издадена фактура. 

Публикуването на рекламните материали може да бъде извършено след постъпило плащане по сметката на 

НСОРБ. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ 

 

Материалите, предоставени от рекламодатели или агенции за публикуване в комуникационните канали на 

НСОРБ, следва да бъдат изпращани в електронен формат на адрес: pr@namrb.org 

За публикуване на сайта на НСОРБ в деня на получаване, информацията е желателно да бъде получена до 

15,00 часа на същия ден. 

За публикуване в Електронния бюлетин на НСОРБ – не по-късно от 17,00 часа в деня, предшестваш 

разпространението на бюлетина /четвъртък/. В изключителни случаи е възможна промяна в графика на 

издаване на електронния бюлетин, като рекламодателите предварително ще бъдат уведомени. 

За поместване на електронен банер – не по-късно от 3 дни преди датата за публикуване. 

Рекламните форми и съпътстващите ги документи за публикуване, следва да бъдат оформени, съгласно 

изискванията и предоставени в посочените формати. 

ПР материалите трябва да бъдат предоставени в текстови формат, съпроводени с необходимите графични 

символи и изображения, всяко в отделен файл. 

Предоставените фотоси и изображения следва да бъдат с уредени авторски права. 

За предоставените фотоси следва да бъде изпратен съпровождащ текст и автор на фотоса, ако това се 

изисква съгласно начина, по който са уредени авторските права. 

При наличие на специфични изисквания за разполагане на графичните символи, същите трябва да бъдат 

предварително посочени. 

Банерите за поместване в сайта на НСОРБ и в електронния бюлетин следва да бъдат изготвени от 

рекламодателя, като за тях бъде изпратен и линк, с който трябва да бъдат свързани. 

Желателно е да бъде посочено лице за контакт от страна на рекламодателя, за уточнения и възникващи 

въпроси. 

 

Условията за партньорство от страна на НСОРБ при планирането, организирането и реализирането на 

публични събития и обществено значими кампании са публикувани на сайта на организацията: 

https://www.namrb.org/bg/deynost/partnyorstvo 

Благодарим Ви, че ни се доверихте! 

mailto:pr@namrb.org
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