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Основна информация  

С настъпването на 2016 година, Уеб Медия Груп премина към използване на  

DoubleClick For Publishers (DFP) като своя основна рекламна платформа.  

Всички рекламни формати трябва да бъдат готови да бъдат сервирани чрез DFP.  За 

повече подробности прочетете за конкретния рекламен формат по-долу. 

Third party scripts са приемливи за повечето формати, но някои разширяеми 

(expandable) формати могат да изискват промени, за да се интегрират с DFP. 

Wallpapers, Interstitial и Floating форматите не могат да бъдат обслужвани чрез скрипта 

third party script. Проследяване чрез Third party tracking е налично. 

Дефиниции  

 Desktop - всяко настолно устройство с ширина на viewport (видимия прозорец) 

над 980px.  

 Large desktop – всяко настолно устройство с ширина на viewport над 1200px. 

 Таблет  - таблет  с ширина на viewport между 640px и 980px. 

 Много голям таблет  - таблет с viewport ширина над 768px. Viewport-а може да 

варира в зависимост от landscape (портретния) режим. Банерите се показват на 

реалния viewport. 

 Голям таблет  -таблет с ширина на viewport над 728px. Viewport-а може да 

варира в зависимост от landscape (портретния) режим. Банерите се показват на 

реалния viewport. 

 Малък таблет  - таблет с viewport над 640px, но под 728px. Viewport-а може да 

варира в зависимост от landscape режима. Банерите се показват на реалния 

viewport. 

 Мобилни телефони – всички устройства с ширина на viewport под  640px. 

Viewport-а може да варира в зависимост от landscape режима. Банерите се 

показват на реалния viewport.
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Стандартни банери 

Мегаборд  

Технически изисквания: 

 Препоръчителни размери: 980x200px, 960x200px, 728x90px, 640x200 

 Допълнителни възможни размери: 980x50px, 980x100px, 980x150px, 

980x250px,980x300px, 960x50px, 960x100px, 960x150px, 960x250px,960x300px, 

640x50px, 640x100px, 640x150px, 640x250px, 640x300px, 970x250px. 

 Описание: стандартен банер, който може да бъде анимиран или статичен 

 Позиция: топ разположение в горната част на интернет страницата, под менюто 

 Максимален размер на файла: 100kb 

 Формат на файла: JPG, GIF, PNG, HTML5, SWF 

 Поддържа се на: Desktop, Таблет 

 Third party script serving: да  

Забележки: 
• Flash банерите оскъпяват стойността на рекламата.  
• Не всички размери се поддържат на таблети. 

Преглед: 

http://bit.ly/megaboard 

Мedium  rectangle  

Технически изисквания: 

 Изискван размер: 300x250px 

 Описание: стандартен банер, който може да бъде анимиран или статичен 

 Позиция: разположен е в горната дясна част на интернет страницата 

 Максимален размер на файла: 75kb 

 Формат на файла: JPG, GIF, PNG, HTML5, SWF 

 Поддържа се на: Desktop, Таблет, мобилни телефони 

 Third party script serving: да  

Забележки  

 Flash банери водят до увеличение на цената. 

Преглед: 

http://bit.ly/rectangle300x250 

http://bit.ly/megaboard
http://bit.ly/rectangle300x250
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Половин банер / Half Banner 

Технически изисквания: 

 Изискван размер: 300x600px 

 описание: стандартен банер, който може да бъде анимиран или статичен 

 Позиция: разположен е в горната дясна част на интернет страницата 

 Максимален размер на файла: 75kb 

 Формат на файла: JPG, GIF, PNG, HTML5, SWF 

 Поддържа се на: Desktop, много голям таблет 

 Third party script serving:  да  

Забележки  

 Flash банери водят до увеличение на цената  

Преглед: 

http://bit.ly/half-banner 

http://bit.ly/half-banner
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Wallpaper 

Фиксиран Wallpaper 

Технически изисквания: 

 Изискван размер: 1920x1080px 

 Описание: изображение, което се показва зад сайта (като подложка) и включва 

лявата и дясната страна на уеб страницата. Изображението е фиксирано и не се 

движи, когато потребителят превърта (скролва) страницата. 

 Позиция: зад уеб страницата  

 Максимален размер на файла: 75kb 

 Формат на файла: JPG, GIF, PNG 

 Поддържа се на: Large Desktop 

 Third party script serving: Не 

Забележки: 

 Wallpaper се сервира и показва само на large desktops. 

 Фиксирането на на фоновото изображение може да доведе до скриване на 

долната част на рекламното послание на някои устройства. 

Допълнителни изисквания: 

 Изображението трябва да избледнява към бял фон в краищата.  

 Средната част на wallpaper с ширина от 980px е ПОД съдържанието на сайта и 

затова е невидимо. 

Преглед: 

http://bit.ly/wallpaper-fixed 

Файл от примера: 

http://bit.ly/1lDg5LF 

http://bit.ly/wallpaper-fixed
http://bit.ly/1lDg5LF
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Scrolling Wallpaper 

Технически изисквания: 

 Изискван размер: 1920x1080px 

 Описание: изображение, което се показва зад сайта (като подложка) и включва 

лявата и дясната страна на уеб страницата. Изображението се скролва със 

съдържанието 

 Позиция: зад уеб страницата  

 Максимален размер на файла: 75kb 

 Формат на файла: JPG, GIF, PNG 

 Поддържа се на: Large Desktop 

 Third party script serving: Не 

Забележки: 

 Wallpaper се сервира и показва само на large desktops. 

 

Допълнителни изисквания: 

 Изображението трябва да избледнява към бял фон в краищата.  

 Средната част на wallpaper с ширина от 980px е ПОД съдържанието на сайта и 

затова е невидимо. 

Преглед: 

http://bit.ly/wallpaper-scroll 

Файл от примера: 

http://bit.ly/1UgOVW0 

http://bit.ly/wallpaper-scroll
http://bit.ly/1UgOVW0
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Фиксиран Wallpaper с глава – „П“ wallpaper  

Технически изисквания: 

 Изискван размер: 1920x1080px 

 Препоръчителна височина на „head“ секцията: 150px 

 Описание: Фоново изображение, което се показва зад сайта и включва горната, 

лявата и дясната страна на уеб страницата – като буквата „П“. Изображението е 

фиксирано и не се движи, когато потребителят превърта съдржанието.  

Секцията „Head“, „избутва“ сайта надолу и показва рекламата най-отгоре на 

сайта . То е част от фоновото изображение.  

 Позиция: зад уеб страницата, под формата на буквата „П“ 

 Максимален размер на файла: 75kb 

 Формат на файла: JPG, GIF, PNG 

 Поддържа се на: Large Desktop 

 Third party script serving: Не 

Notes: 

 Wallpaper се сервира и показва само на large desktops. 

 Фиксирането на фоновото изображение може да доведе до скриване на 

долната част на рекламното послание на някои устройства. 

 „head“ частта винаги се скролира. 

Допълнителни изисквания 

 „head“ частта и фона са винаги в едно единствено изображение 

 Изображението трябва да избледнява към бял фон в краищата.  

 Средната част на wallpaper с ширина от 980px е ПОД съдържанието на сайта и 

затова е невидимо. 

Преглед: 

http://bit.ly/wallpaper-fixed-head 

Файл от примера: 

http://bit.ly/1lDlxhi 

http://bit.ly/wallpaper-fixed-head
http://bit.ly/1lDlxhi
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Scrolling Wallpaper With Head 

Технически изисквания: 

 Изискван размер: 1920x1080px 

 Препоръчитена височина на „П“ секцията: 150px 

 Описание: Фоново изображение, което се показва зад сайта и включва горната, 

лявата и дясната страна на уеб страницата – като буквата „П“. Изображението се 

скролира със съдържанието.  Секцията „Head“, „избутва“ сайта надолу и показва 

рекламата най-отгоре на сайта. То е част от фоновото изображение и „head“ 

частта се скролира. 

 Позиция: зад уеб страницата 

 Максимален размер на файла: 75kb 

 Формат на файла: JPG, GIF, PNG 

 Поддържа се на: Large Desktop 

 Third party script serving: Не 

Notes: 

 Wallpaper се сервира и показва само на large desktops. 

  „head“ частта винаги се скролира. 

Допълнителни изисквания 

 „head“ частта и фона са винаги в едно единствено изображение 

 Изображението трябва да избледнява към бял фон в краищата.  

 Средната част на wallpaper с ширина от 980px е ПОД съдържанието на сайта и 

затова е невидимо. 

Преглед: 

http://bit.ly/wallpaper-scrolling-head 

Файл от примера: 

http://bit.ly/1NMsAP3 

 

http://bit.ly/wallpaper-scrolling-head
http://bit.ly/1NMsAP3
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Expandable 

Expandable Rectangle 

Технически изисквания: 

 Първоначален размер: 300x250px 

 Разширяем размер: Моля, свържете се с нас тъй като размерът може да варира 

 Препоръчителен разширен размер: 600x250px, 500x250px 

 Описание: HTML5 анимация, която се разширява от първоначалния 300х250 

правоъгълник към по-голям размер  

 Позиция: разположен е горе вдясната част на сайта 

 Максимален размер на файла: 150kb 

 Основен файл: HTML5 (Single File, включително всички javascripts и CSS или  чрез 

зареждане от външен HTTPS сървър) 

 Допълнителни файлове: JPG, GIF, PNG изображения.  Максимум 5 изображения. 

 Поддържа се на: всички устройства 

 Third party script serving: Да, ако са изпълнени техническите изисквания 

Конкретни технически изисквания: 

Разширяването трябва да се направи чрез кода на рекламния банер (JS/CSS). The top wrapping 

container (i.e. div) ТРЯБВА ДА БЪДЕ с позиция: relative. 

Препоръчително е на мобилни устройства рекламния банер да се разширява надолу. 

Моля, свържете се с нас за допълнителна информация. 

Приложими действия за разширяване: 

В зависимост от вашия криейтив, банерът може да се разширява въз основа на следните 

потребителски действия: 

 Click / Tap 

 Hover 

Преглед: 

http://bit.ly/expandable-rectangle 

http://bit.ly/expandable-rectangle
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Expandable Megaboard 

Технически изисквания: 

 Препоръчителен начален размер: 980x200px 

 Допълнително налични първоначални размери: 980x50px, 980x100px, 980x150px, 

980x250px,980x300px, 960x50px, 960x100px, 960x150px, 960x200px, 

960x250px,960x300px, 728x90px, 640x50px, 640x100px, 640x150px, 640x200, 640x250px, 

640x300px, 970x250px. 

 Разширен размер: Моля, обадете се, размерът може да варира 

 Препоръчителен разширен размер: 980x400px 

 Описание: HTML5 анимация, която се разширява от стандартен Мегаборд банер към 

по-голям размер чрез натискане надолу на съдържанието 

 Позиция: Топ позиция в горната част на сайта под менюто 

 Максимален размер на файла: 150kb 

 Основен файл: HTML5 ((Single File, включително всички javascripts и CSS или  чрез 

зареждане от външен HTTPS сървър) 

 Допълнителни файлове: JPG, GIF, PNG изображения.  Максимум 5 изображения. 

 Поддържа се на: Desktop, голям таблет 

 Third party script serving: Да, ако са изпълнени техническите изисквания 

Конкретни технически изисквания: 

Разширяването трябва да се направи чрез кода на рекламния банер (JS/CSS).  

Криейтивът трябва да бъде „опакован“ в два div елементи. Първият от тях трябва  да има 

следните CSS свойства: 

 position:relative;min-width: 300px;min-height: 250px;display:block; 

Вторият трябва да бъде в рамките на първия и да има следните css свойства: 

 position:absolute;top:0;right:0; 

Кодът на криейтива трябва да бъде в рамките на втория div елемент. 

Приложими действия за разширяване: 

В зависимост от вашия криейтив, банерът може да се разширява въз основа на следните 

потребителски действия: 

 Click / Tap 

 Hover 

Преглед: 

http://bit.ly/expandable-megaboard 
 

http://bit.ly/expandable-megaboard
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Floating & Default Expanded 

Floating Megaboard / Плаващ Мегаборд 

Технически изисквания: 

 Препоръчителен размер: 980x200px 

 Описание: Мегаборд картинка, която „плува“ от горната част на страницата, 

остава за 7 секунди в долната част и се скрива, оставяйки една стрелка, която 

позволява на потребителя да я отвори отново. 

 Позиция: Floating (плаваща) 

 Максимален размер на файла: 100kb 

 Формат на файла: JPG, GIF, PNG 

 Поддържа се на: Desktop 

 Third party script serving: Не 

Забележки:  

 Този формат е достъпен само за десктоп устройства. 

Преглед: 

http://bit.ly/floating-megaboard 

Default Expanded Rectangle 

Технически изисквания: 

 Свит размер: 300x250px 

 Разширен размер: Варира (зависи от криейтива) 

 Описание: Банер, който се сервира през 300x250 позиция и се изразходва  при 

зареждане. След определен период от време или след  определени действия на 

потребителя, банерът се разпада до 300x250. Криейтивът трябва да се базира на 

HTML5. 

 Позиция: Горе, вдясно на сайта  

 Максимален размер на файла: 150kb 

 Приемливи формати за обслужване: HTML5 –за предпочитане в един файл 

 Поддържа се на: Desktop 

 Third party script serving: Да, ако отговаря на изискванията и се сервира през HTTPS 

protocol. 

Забележки: 

 Този формат е достъпен само за desktop. 

 Може да включва видео, когато се разширява (виж по-долу в примерния файл). 

http://bit.ly/floating-megaboard
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Допълнителни технически изисквания: 

Криейтивът трябва да бъде „опакован“ в два div елементи. Първият от тях трябва  да има 

следните CSS свойства: 

 position:relative;min-width: 300px;min-height: 250px;display:block; 

Вторият трябва да бъде в рамките на първия и да има следните css свойства: 

 position:absolute;top:0;right:0; 

Кодът на криейтива трябва да бъде в рамките на втория div елемент. 

Преглед: 

http://bit.ly/default-expanded-rectangle 

Примерът от визуализацията е само за демонстрационни цели, така че вашия криейтив може 

да варира. 

Default Expanded Megaboard 

Технически изисквания: 

 Свит размер: 980x200px 

 Препоръчителен разширен размер: 980x400px 

 Разширен размер: Варира, в зависимост от криейтива 

 Описание: Банер, който се сервира през Мегаборд позиция и се излъчва при 

зареждане. След определен период от време или след  определени действия на 

потребителя, банерът се разпада до 980х200px. Криейтивът трябва да се базира на 

HTML5. 

 Позиция: в горната част на сайта точно под менюто 

 Максимален размер на файла: 150kb 

 Приемливи формати за обслужване: HTML5 – за предпочитане в един файл 

 Поддържа се на: Desktop 

 Third party script serving: Да, ако отоговаря на изискванията и се сервира през HTTPS 

protocol. 

Забележки: 

 Този формат е достъпен само за desktop. 

 Може да включва видео, когато се разширява (виж по-долу в примерния файл). 

Допълнителни технически изисквания: 

Криейтивът трябва да бъде „опакован“ в два div елементи. Първият от тях трябва  да има 

следните CSS свойства: 

 position:relative;min-width: 980px;min-height: 200px;display:block; 

Вторият трябва да бъде в рамките на първия и да има следните css свойства: 

 position:absolute;top:0;left:0; 

Кодът на криейтива трябва да бъде в рамките на втория div елемент. 

http://bit.ly/default-expanded-rectangle
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Преглед: 

http://bit.ly/expanded-megaboard 

Примерът от визуализацията е само за демонстрационни цели, така че вашия криейтив може 

да варира. 

iBug 

Технически изисквания: 

 Размер: Варира 

 Препоръчителен размер: 300x70px 

 Описание: Интерактивен банер, който изскача от долния десен ъгъл на страницата. 

Може да е изображение или HTML5. 

 Позиция: Долу, вдясно на уеб сайта 

 Максимален размер на файла: 150kb 

 Приемливи формати за обслужване: JPG, PNG, GIF, HTML5 

 Поддържа се на: Desktop 

 Third party script serving: Не 

 Third party tracking: Да 

Забележки: 

 Този формат е достъпен само за desktop. 

Преглед: 

http://bit.ly/animated-ibug 

Примерът от визуализацията е само за демонстрационни цели, така че вашия криейтив може 

да варира. 

 

Други floating формати 

Моля, свържете се с нас за други floating формати 

http://bit.ly/expanded-megaboard
http://bit.ly/animated-ibug
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Interstitial 

Interstitial on Desktop 

Технически изисквания: 

 Максимален размер: 1000x600px 

 Препоръчителен размер: 980x400px 

 Standard Auto Close: 7 seconds 

 Описание: Банер, който покрива страницата. След 7 секунди, той се затваря 

автоматично. Потребителят може да го затвори ръчно преди това. 

 Позиция: Над съдържанието. 

 Максимален размер на файла: 75kb 

 Формат на файла: JPG, GIF, PNG, HTML (iframe only) 

 Поддържа се на: Large Desktop 

 Third party script serving: Не 

Забележки : 

• Изисква едно изображение или вградена рамка (iframe) 

Преглед: 

http://bit.ly/interstitial-ads  

 

Interstitial на таблет  

Технически изисквания: 

 Максимален размер: 600x400px 

 Препоръчителен размер: 400x300px 

 Standard Auto Close: 7 seconds 

 Описание: Банер, който покрива страницата. След 7 секунди, той се затваря 

автоматично. Потребителят може да го затвори ръчно преди това. 

 Позиция: Над съдържанието. 

 Максимален размер на файла: 75kb 

 Формат на файла: JPG, GIF, PNG, HTML (iframe only) 

 Поддържа се на: Large Desktop 

 Third party script serving: Не 

Забележки : 

• Изисква едно изображение или вградена рамка (iframe) 

http://bit.ly/interstitial-ads
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Преглед: 

http://bit.ly/interstitial-ads  

 

Interstitial на мобилни телефони  

Технически изисквания: 

 Максимален размер: 300x500px 

 Препоръчителен размер: 300x400px 

 Standard Auto Close: 7 seconds 

 Описание: Банер, който покрива страницата. След 7 секунди, той се затваря 

автоматично. Потребителят може да го затвори ръчно преди това. 

 Позиция: Над съдържанието. 

 Максимален размер на файла: 75kb 

 Формат на файла: JPG, GIF, PNG, HTML (iframe only) 

 Поддържа се на: мобилни телефони 

 Third party script serving: Не 

Забележки : 

• Изисква едно изображение или вградена рамка (iframe) 

Преглед: 

http://bit.ly/interstitial-ads  

 

http://bit.ly/interstitial-ads
http://bit.ly/interstitial-ads
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Синхронизирани  

Wallpaper + Megaboard 

За техническите изисквания, моля обърнете се към изискванията за: 

 Wallpaper 

 Мегаборд  

Wallpaper + Rectangle 

За техническите изисквания, моля обърнете се към изискванията за: 

 Wallpaper 

 Rectangle 

Megaboard + Rectangle 

За техническите изисквания, моля обърнете се към изискванията за: 

 Megaboard 

 Rectangle 

Wallpaper + Megaboard + Rectangle 

За техническите изисквания, моля обърнете се към изискванията за: 

 Wallpaper 

 Megaboard 

 Rectangle 

Забележки при синхронизирането: 

 Моля да се информирате и за други възможности за синхронизация. 

 Синхронизацията може да не е възможна за някои устройства (напр. мобилни 

телефони). 
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Видео реклама  

Preroll 

Технически изисквания: 

 Размер: 640x360px 

 Описание: Стандартна видео preroll реклама 

 Позиция: във видео рекламите  

 Максимален размер на файла: 10Mb  

 Формат на файла: MP4/H.264 

 Поддържа се на: Desktop, таблет, мобилни телефони 

 Third party script serving:  Да. VAST Redirect only. 

Забележки: 

 Видео инвентара не е гарантиран. 

 Таргетирането не е възможно. 

 

Overlay 

Технически изисквания: 

 Размер: 468x60px 

 Описание: стандартно overlay във видеото в долната част на плейъра 

 Позиция: във видео рекламите  

 Максимален размер на файла: 10Mb  

 Формат на файла: JPG, GIF, PNG 

 Поддържа се на: Desktop, таблет, мобилни телефони  

 Third party script serving:  Да. VAST Redirect only. 

Забележки: 

 Видео инвентара не е гарантиран. 

 Таргетирането не е възможно. 
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Специални формати 

TVC Banner 

Технически изисквания: 

 Размер: 300x250px 

 Описание: Видео банер  

 Позиция: Горният десен ъгъл на сайта 

 Препоръчителен размер на файла: 5MB 

 Максимален размер на файла: 10MB 

 Приети формати за обслужване: MP4/H.264 

 Други файлове: Background 300x250 (JPG, PNG, GIF), Logo 150x34 (JPG, PNG, GIF) 

 Поддържа се на: Desktop, таблет, мобилни телефони 

 Third party script serving: Не 

 

Забележки: 

 Autoplay  не е на разположение за мобилните устройства. 

 Други файлове (background and logo) не са задължителни, но препоръчителни 

 Видеото стартира заглушено. Потребителят може да вкючи звука сам или ако го 

презареди видеото, то ще се включи със звук. 

 

Преглед: 

http://bit.ly/tvc-banner 

http://bit.ly/tvc-banner
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YouTube Video & Call To Action 

Технически изисквания: 

 Размер: 300x250px 

 Call To Action Area: 300x91px (в долната част) 

 Други изисквания: YouTube video URL 

 Описание: Банер с видео oт YouTube и зона „call to action” под него 

 Позиция: В горната, дясна част на интернет страницата 

 Максимален размер на файла: 10Mb  

 Формат на файла: JPG, GIF, PNG 

 Поддържа се на: Desktop, таблет, мобилни телефони  

 Third party script serving:  Не 

Забележки: 

 Когато видеото се зареди, то заема горната част на банера с ефект на анимация. 

Но въпреки това логото или снимката могат да бъдат позиционирани зад 

видеото, тъй като то се вижда за секунда 

 YouTube видеото трябва да позволява вграждане. 

 Банерът е кликаем само в долната част (300x91px). 

 Изисква едно изображение. 

 За този етап в сайтовете ни, видеото не може да се зарежда автоматично. 

Преглед: 

http://bit.ly/youtube-calltoaction 

Примерни файлове: 

 Примерен файл с видео плейър в горната част: http://bit.ly/youtube-with-player 

 Примерен файл без видео плейър в горната част: http://bit.ly/youtube-noplayer 

http://bit.ly/youtube-calltoaction
http://bit.ly/youtube-calltoaction
http://bit.ly/youtube-calltoaction
http://bit.ly/youtube-with-player
http://bit.ly/youtube-noplayer

