
 

ТАРИФА 

 

 ТЕЛЕВИЗИЯ КАНАЛ 0 

 

ЕМИСИИ НОВИНИ 

Периодичност Всеки ден от понеделник до неделя 

Излъчвания 12:00 ч. / 14:00 ч. / 16:00 ч. / 18:00 ч. / 20:00 ч. / 22:00 ч. / 24:00 ч. / 02:00 ч. 

Форми на предизборно отразяване 

Репортаж до 2 минути 400 лв. 

Разширен репортаж с интервю до 5 минути 600 лв. 

 

НА ФОКУС -  публицистично предаване 

Периодичност Всеки ден от понеделник до неделя 

Часове на излъчване След Емисия Новини в 18:00 ч., с повторение след емисии  

20:00 ч. / 22:00 ч.  

Самостоятелно участие - интервю 1 000 лв 

Времетраене 40 минути 

 

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ – публицистично предаване 

Самостоятелно участие – интервю/ портрет 1 500 лв. 

Първо излъчване; повторение неделя 12:30 часа, понеделник 20:30 ч. Всяка събота от 21:00 ч. 

Времетраене  60 минути 

 

ПРЕДИЗБОРНИ ИЗЯВЛЕНИЯ 

Форма на излъчване  на живо/ на запис 

Времетраене До 5 минути 

Позиция в програмата Предизборна хроника 

Едно излъчване 700 лв 

Допълнителни излъчвания По договаряне 

 

ПРЕДИЗБОРНИ КЛИПОВЕ 

Изработка По договаряне 

Изработка с излъчване По договаряне 

Едно излъчване 50 лв. 

При обем  По договаряне 

 

ПРЕДИЗБОРЕН ДИСПУТ 

Периодичност Допълнително договаряне с участниците 

Часове на излъчване – на живо В деня на диспута от 20:30 часа, с повторение на 

следващия ден от 12:30 часа и от 20:30 часа 

Цена на участник 1 000 лв. 

Времетраене за участник До 30 минути 

  

ЗА КОНТАКТИ: ТАТЯНА ЯНЕВА - 0888 09 99 88 



 

Доставчик на медийна услуга „Вирджиния ЕР ЕН“ ЕООД, гр. Бургас 

 

Регионалната телевизионна програма „КАНАЛ 0“ се излъчва на територията на гр. Бургас и областта. 

„Вирджиния ЕР ЕН“ ЕООД притежава Удостоверение за телевизионна дейност, осъществявана чрез 

кабелни електронни съобщителни мрежи № 01- 151- 01, издадено от СЕМ.  

 

Телевизия „Канал 0“ има 25- годишна история и богат професионален опит на регионалния медиен 

пазар.  

Телевизията е доказан лидер в жанровото многообразие на телевизионните раздели, които оформят 

програмата на медията, а именно – новини, публицистика, култура, спорт, развлекателни, общество- 

значими и социални предавания.  

Телевизията разполага с опитен, професионален състав, с изключително модерна и съвременна 

материална база и технологично оборудване.  

Телевизия “Канал 0“ е желан и надежден партньор в продължение на години на редица общински и 

държавни организации; търговски вериги и браншови структури. 


