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Отстъпки за реклама в Интернет,  
предоставяни от bTV Media Group през 2018 г. 

 
Условията по-долу се отнасят за всички уеб страници и проекти (BMG Digital) на 

bTV Media Group (BMG). Рекламодателите и рекламните агенции, които имат договор с 
BMG за публикуване на рекламни материали в BMG Digital, биха могли да получат 
отстъпките, описани по-долу, при приемане и спазване на условията за тяхното 
предоставяне. Рекламните агенции могат да правят гаранции и да подписват договори 
от името на своите клиенти, ако са предварително овластени за това и в рамките на 
предоставените им правомощия. 

Предоставянето и получаването на която и да е от изброените отстъпки не е 
предварително условие за сключване на договор за публикуване на рекламни 
материали. 

Условията, описани по-долу, се отнасят за всички уеб страници и проекти на bTV 
Media Group, които са извън програматик закупуването на реклама. 

За Програматик закупуването на интернет реклама в BMG Digital, отстъпките 
описани по-долу не са приложими. Тези отношения между медията и агенцията и/или 
клиента са уредени на база нетни цени и гарантирани обеми на инвестиция , закупени 
и сервирани през програматик системата за сервиране. Обемът за програматик 
закупуване може да присъства в договора с общия обем на клиента или агенцията само 
като нетна стойност, без да се прилагат отстъпки върху нея. 

1. Агенционна отстъпка 

Агенционната отстъпка се изчислява върху брутната стойност на всяка една 
кампания, заявена в BMG. Всички рекламни агенции могат да получат отстъпка от 10% 
върху брутната стойност на всяка подадена и одобрена заявка в BMG Digital. 

2. Нов  клиент отстъпка 

За нов клиент се счита клиент, който не е бил активен и няма инвестиция в BMG 

Digital през 2017 година. 

Отстъпката за нов клиент се изчислява върху брутната стойност на кампания 

заявена в BMG Digital. Всички нови клиенти могат да получат отстъпка до 5% върху 

брутната стойност на подадена и одобрена заявка в BMG Digital 

3. Обемна отстъпка  

 BMG предлага отстъпка върху брутните обеми на заявените и реализирани 
кампании в BMG Digital за периода 01 Януари 2018 – 31 Декември 2018.  

За брутен обем се считат сумите по заявените медия планове (без бонусните и 
компенсаторни излъчвания) в BMG Digital преди начисляването на ДДС и преди 
приспадането на всички отстъпки. 
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За нетен обем се считат сумите по заявените медия планове (без бонусните и 
компенсаторни излъчвания) в BMG Digital преди начисляването на ДДС и след 
приспадането на всички отстъпки. 

Размерът на обемната отстъпка се базира на общия НЕТЕН обем на инвестиция 
или гаранция към момента на подписване на споразумението. С увеличаване размера 
на НЕТНИЯ обем през годината, нараства и нивото на отстъпката, която може да бъде 
получена, считано от месеца, в който е подписано допълнително споразумение за 
гарантиран по-висок бюджет/ инвестиция. 

Рекламодатели или агенции гарантирали годишен нетен бюджет, който ще бъде 
инвестиран в BMG Digital през 2018 година, имат право да получат съответстващата 
обемна отстъпка авансово, след подписване на споразумение за гаранция на 
годишната инвестиция. 

Нетен обем в BMG Digital  
през 2018 г.                          

(01 Януари – 31 Декември 2018)  

Обемна 
отстъпка 

600 000 лв. 40% 

550 000 лв. 38% 

500 000 лв. 36% 

450 000 лв. 34% 

390 000 лв. 32% 

340 000 лв. 30% 

300 000 лв. 28% 

250 000 лв. 26% 

210 000 лв. 24% 

180 000 лв. 22% 

150 000 лв. 20% 

130 000 лв. 18% 

100 000 лв. 16% 

70 000 лв. 14% 

50 000 лв. 12% 

30 000 лв. 10% 

20 000 лв. 8% 

 
 
Ако гаранцията за обем не е изпълнена, по-ниската отстъпка, кореспондираща 

на реално постигнатото ниво на обем, се прилага за всички заявки за периода на 
подписаното споразумение. 
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4. Отстъпка за ръст в обема 

Клиенти (рекламодатели), които са гарантирали годишен ръст в нетния обем, 
инвестиран в BMG Digital, сравнено с предходната година, имат право да получат 
отстъпка за ръст в обема. Отстъпката за ръст в обема се получава авансово, след 
подписване на споразумение за гарантиране на съответния ръст в BMG Digital спрямо 
предходната година. Ако гаранцията се увеличи през годината, съответната по-висока 
отстъпка може да бъде използвана след подписване на допълнително споразумение. 
Отстъпката ще бъде в сила за обема реализиран след датата на сключване на 
споразумението, но гаранцията се отнася за цялата година. 

 
Ръст в нетния обем в BMG Digital  

през 2018 спрямо 2017 
Отстъпка за ръст в обема в BMG Digital 

над 20% до 30% 5% 

над 30 % до 50% 7% 

над 50% 9% 

 

 

В случай, че в края на годината гаранцията не е изпълнена, по-ниската отстъпка 
за ръст в обема, кореспондираща на реално постигнатите нива, се прилага за всички 
заявки за периода на подписаното споразумение. 
 

5. Кросмедийна отстъпка 

Клиентите (рекламодателите), които гарантират на годишна база инвестиции за 
ТВ реклама в BMG и/или bTV Radio Group имат възможност да получат кросмедийна 
отстъпка до 10%. 

Съответната кросмедийна отстъпка се начислява към брутната стойност на 
инвестициите в BMG Digital. 

 

6. Отстъпка ранно договаряне 

Всички клиенти или рекламни агенции, които подпишат договор за годишен 
нетен бюджет в BMG Digital до 31 Януари или до 28 Февруари 2018, са обект на 
допълнителна отстъпка върху брутната стойност на всеки заявен медия план: 

 

Отстъпка за ранно договаряне BMG Digital  
през 2018 спрямо 2017 

Размер на остъпката в BMG Digital 

До 31.01.2018 8% 

До 28.02.2018 6% 
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Ред за начисляване на интернет отстъпки: 
 

Всички споменати отстъпки се изчисляват на едно ниво (не са кумулативни). 

Всички отстъпки се прилагат върху брутните суми (преди отстъпки и преди ДДС). 

NB! Всички отстъпки се начисляват върху брутната стойност на всяка подадена и 
одобрена заявка в BMG Digital. 

За всички рекламни кампании са валидни „Oбщи условия за публикуване на реклама в 
интернет сайтовете на БТВ Медиа Груп ЕАД”. 


