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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА УЕБ САЙТОВЕ| Website Requirements 
 Имам сайт и искам да стана част от Performance мрежата на EasyAds. 

 Kакви са общите условия и ограниченията? Как да се регистрирам? 

 Каква би могла да бъде причината за блокирането на сайта ми от мрежата на 
EasyAds? 

 Как да кандидатирам уеб сайт за участие в платформата? 

 Промяна на профил и парола за достъп  
 

ПОКАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА РЕКЛАМИТЕ| Ad Implementation and                            
Control 

 Къде мога да видя одобрените сайтове? Какво означава статусът на сайта ми? 

 Мога ли да избирам рекламните елементи, които да използвам на сайта/овете 
си и да контролирам кои реклами се появат в тях? 

 Какви са стъпките след като сайтът ми е одобрен? Създаване и управление на 
ротатор. 

 Получавам ли статистика за импресиите и кликовете, които генерира сайтът ми? 
 

ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМИ| Payments 

 Поискване и извършване на плащания 

 Необходими документи за издатели - юридически и физически лица 

 Мога ли да сменя данните за плащане в профила? 

 Мога ли да изразходвам натрупаните като Издател суми като Рекламодател? 

 Имам още въпроси, на които не мога да намеря отговор! 

 
 

 

В този документ ще откриете цялата необходима 
информация и условия, за да се регистрирате като 
издател сами и да управлявате рекламата във вашите 
сайтове безпроблемно в платформата за онлайн 
реклама EasyAds! 
 
За ваше улеснение сме осигурили и кратко 
съдържание за по-удобна навигация! 
 

FAQ 
Издатели 
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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА УЕБ САЙТОВЕ| Website Requirements 
 

Имам сайт и искам да стана част от Performance мрежата на EasyAds. 
За да започнете да показвате реклами от платформата и да генерирате приходи от 
реклама във вашия сайт е нужно първо да кандидатирате сайта и след одобрение да се 
регистрирате като издател в платформата. 
 

На какви условия трябва да отговаря сайтът ми, за да бъде одобрен за участие в 

мрежата на EasyAds? 
Преценката при подбора на сайтовете, кандидатирали се за участие в платформата зависи 
от различни фактори. Минималните изисквания, на които трябва да отговаря един уеб 
сайт, за да бъде одобрена кандидатурата са: 
 Собствен домейн (top level URL) 
 Mинимум 1’000 уникални посещения дневно 
 Професионално изработен уеб дизайн 
 Редовна поддръжка и качествено съдържание 
 Насоченост към българска аудитория / поддържане на български език 

 
Моля, имайте предвид, че покриването на минималните условия не гарантира 
приемането на уеб сайта в рекламната платформа EasyAds. Освен горепосоченото, 
преценката за допускане на даден сайт зависи от редица субективни фактори, както и от 
моментната нужда на платформата от нови рекламни площи. 
 

Има ли конкретно съдържание, което е неприемливо при участие в EasyAds и 

заради което сайтът ми може да бъде блoкиран? 
Не се приемат (или се блокират) сайтове, които публикуват съдържание или водят 
(съдържат линкове) към следното съдържание: 

 Секс, порнография и друг вид ограничено само за възрастни съдържание 
 Реклама, скрита реклама или прекомерно натрапване на тютюн, наркотици и други 

забранени субстанции 
 Насилие, неприличен език, дискриминация на расата, пола, религията, 

националността,сексуалната ориентация и възрастта 
 Прекомерно използване на рекламни форми или натрапчиви рекламни форми 
 Съдържание, което не е съобразено със законодателството на Република България 
 Съдържание, което нарушава правото на интелектуална собственост на трети страни 
 Всякакво съдържание, което би могло да компрометира ИзиАдс ЕООД (собственик на 

EasyAds) или да навреди на репутацията, марката или бизнеса му. 
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Къде да се запозная подробно с общите условия за ползване на платформата? 

С регистрацията си в платформата EasyAds, Издателят заявява, че желае да ползва 
платформата EasyAds, че е запознат с “Общи договорни условия” и се задължава да ги 
спазва. 
Можете да се запознаете подробно с условията за ползване на платформата при самата 
регистрация, както и в меню Профил -> Общи данни във вече съществуващ профил. 
 

Какви данни трябва да предоставя при регистрацията си в платформата?  
Ако сте фирма нужните данни са: 
 Име на фирмата 
 ЕИК/БУЛСТАТ 
 ДДС номер, ако фирмата е регистрирана по ДДС 
 МОЛ 
 Адрес 
 Банкови данни - фирма, име на банката, номер на сметката (IBAN) 
 Лице за контакт - име, телефона, имейл 
 
Ако сте физическо лице: 
 трите имена 
 ЕГН 
 Адрес по лична карта 
 Банкови данни - име, име на банката, номер на сметката (IBAN) 
 лице за контакт - име, телефона, имейл 
 
Данните предоставени при регистация можете да намерите и променяте след регистация, 
следвайки пътя в менюто: Издател -> Профил -> Общи данни. 
EasyAds има правото по смисъла на Закона за защита на личните данни, да събира, 
съхранява и обработва личните данни на Издателя с цел изпълнение на общите 
договорни условия за ползване на платформата. 
 

Каква би могла да бъде причината за блокирането на сайта ми от мрежата на 

EasyAds? 

 При установена злоупотреба с рекламите от EasyAds, например генериране на 
автоматизирани, фалшиви или преднамерени кликове, уеб сайтът бива блокиран без 
право на повторно включване в мрежата, а Издателят носи отговорност за причинени 
щети. 

 Ако сайтът не доставя продължително време рекламни импресии, т.е. не използва 
активно рекламните кодове на EasyAds, също ще бъде блокиран в платформата.   

 Ако сайтът започне публикуването на неприемливо съдържание след като 
първоначално е бил одобрен. 

 Ако сайтът ви не е достъпен за потребителите. 
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Как да кандидатирам уеб сайт за участие в платформата? 

 
За да се регистрирате като Издател е необходимо преди това да предложите нов уеб сайт 
от меню Издател -> Регистрация. При одобрение на уеб сайта от администратор ще 
получите потвърждение по имейл, с което ще можете да създадете профил в 
платформата.  
 

Мога ли да участвам с повече от един сайт? 
Разбира се! След успешна регистрация като издател в платформата, можете да 
предложите и други сайтове за участие. За целта е нужно да изберете менюто Издател 
след логин в платформата и да изберете бутона Добавяне на нов сайт. Новодобавените 
сайтове също преминават през одобрението на нашия екип преди да станат активни. 
 

Мога ли да бъда Издател и Рекламодател едновременно с един профил/логин? 
Да, потребителските акаунти в EasyAds.bg могат да бъдат от смесен тип – 
рекламодателски и издателски едновременно. 
 

Мога ли да променя профила си от физическо на юридическо лице или обратно? 
Да, потребителите могат да променят профила си в EasyAds от физическо на юридическо 
лице и обратно, без ограничение.  
 
Можете да промените профила си в EasyAds от физическо на юридическо лице и обратно, 
следвайки пътя в менюто: Профил -> Общи данни-> Избор на статус. 
 

Как мога да променя имейла и паролата си за достъп? 
За да промените имейла и паролата за достъп в платформата, следвайте пътя в менюто 
Издател -> Профил -> Данни за достъп. 
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ПОКАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА РЕКЛАМИТЕ| Ad Implementation and 

Control 
 

Къде мога да видя одобрените сайтове? 
Вече одобреният сайт, както и направена кандидатура за следващ сайт можете да 
намерите следвайки пътя в менюто Издател -> Сайтове. 
 

Какво означава статусът на сайта ми? 
Отляво на сайта ви в меню Издател -> Сайтове ще видите статус: 
 статус Одобрен - кандидатурата на сайта ви е разгледана  от администратор и можете 

да създавате рекламни кодове на EasyAds за сайта 
 статус Чакащ - кандидатурата на сайта ви предстои да бъде разгледана от 

администранор и към момента не можете да създавате рекламни кодове на EasyAds 
за сайта.  

 

Мога ли да избирам рекламните елементи, които да използвам на сайта/овете си?  

Да, всеки издател преценява какви рекламни елементи да разположи в сайта си. На 
сайтовете със собствено текстово съдържание (статии, новини) предоставяме и 
възможността да активират т.нар. InТext реклами. In Text е рекламен формат, който 
представлява двойно подчертани думи в текста на уеб страницата. При задържане на 
курсора на мишката върху тях се показват съответни контекстуални реклами, платими на 
клик. 
 

Мога ли да контролирам, кои реклами се появат на регистрираните от мен уеб 

сайтове? 

Да, можете да филтрирате рекламите като забраните определени домейни, избирайки 
Издател -> Сайтове -> Промяна -> Блокиране на реклами. В полето „Блокиране на 
реклами” избирате за кой тип реклами искате да поставите ограничение: Банери CPC, 
Карета CPC. Блокирайки домейна domain.bg, вие блокирате показването на всички 
реклами, които водят към този домейн. 
 

Какви са стъпките след като сайтът ми е одобрен? 

За да започнат да се показват реклами от EasyAds на вашия сайт е необходимо първо да 
създадете ротатори и да вградите кодовете на ротаторите във вашия уеб сайт. Списък с 
ротаторите и бутон за нов ротатор ще намерите в меню: Издател ->Ротатори.  
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Как да създам ротатор с текстови карета?  

Текстовото каре е контекстуална реклама, състояща се от текст и малко изображение 
(90х68 пиксела). Подходящо е за представяне на конкретни оферти и продукти с повече 
съпътстващ текст.  
Размерите на текстовите карета в платформата са: 120х140, 120х600, 160х600, 180х150, 
200х200, 200x150, 200x220, 243х60, 250х250, 300х50, 300х100, 300х250, 300х600, 400x300, 
468х60, 500x125, 500x200, 500x350, 600x100, 600x150, 600x220, 600x400, 728x90, 970x90, 
970x200, 970x250. 
Те са в разнообразни размери и оформление с цел максимална гъвкавост и лесна 
имплементация във всеки един сайт.  
 
Можете да създадете нов ротатор с текстови карета като изберете                                        
Издател ->Ротатори -> Нов ротатор -> Нов ротатор за текстови карета.  
 
Имате възможността да модифицирате изгледа на вашия ротатор с цел по-сполучлива 
интеграция във вашия сайт: 

 Изберете сайта, към който да създадете ротатор 
 Изберете размера ротатор, който искате 
 Задайте му име за по-лесно разграничаване в полето Етикет. Най-сполучливо е да 

кръщавате ротаторите си максимално описателно, за да можете после лесно да ги 
разграничавате. Например: Yoursite.com, 600x220, TextAds, Under Article 

 Задайте алтернативна реклама в случай, че няма реклама 
 Конфигурирайте цветовата схема и шрифта на вашия ротатор, за да е в стила на вашия 

сайт, изберете дали рекламите да се показват с или без картинка.  
 Най-отдолу ще видите финалния изглед на вашия новосъздаден ротатор, както ще 

изглежда и във вашия сайт. 
 След като сте готови с всичко, натиснете бутона Запис и ротаторът е вече готов. След 

около 15 мин ще е активен и готов за вграждане. 
 

Кой вариант да избера - с или без картинка? 
Това зависи от разположението и големината на ротатора. Желателно е да тествате 
кой вариант би работел най-успешно на сайта ви, като тествате за определен 
период каква е доходността на ротатора с и без картинка. На базата на този тест 
можете да вземето обосновано решение. 
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Как да създам нов ротатор за банери? 

Банерите са интерактивна реклама, които могат да бъдат, както динамични, така и 
статични. Размерите на банерите в платформата са: 300х250, 728х90, 468х60, 160х600 и 
300х600.  
 
Можете да създадете нов ротатор за банери като изберете Издател ->Ротатори -> Нов 
ротатор -> Нов ротатор за банери. 
 
За да създадете ротатор за банери, следвайте само няколко лесни стъпки: 

 Изберете сайта, към който да създадете ротатор 
 Изберете размера ротатор, който искате 
 Задайте му име за по-лесно разграничаване в полето Етикет. Най-сполучливо е да 

кръщавате ротаторите си максимално описателно, за да можете после лесно да ги 
разграничавате. Например: Yoursite.com, 300x250, Display, Right Side 1st 

 Задайте алтернативна реклама в случай, че няма реклама 
 Най-отдолу ще видите финалния изглед на вашия новосъздаден ротатор, както ще 

изглежда и във вашия сайт. 
 След като сте готови с всичко, натиснете бутона Запис и ротаторът е вече готов. След 

около 15 мин ще е активен и готов за вграждане. 
 

Къде мога да видя вече създадения ротатор?  

Всички ротатори можете да намерите следвайки пътя в менюто Издател -> Ротатори. 
Допълнителна информация, която можете да намерите за всеки ротатор в менюто: 
 име 
 отляво на името е разположен код уникален за всеки ротатор 
 сайта за който е създаден отдясно 
 размер (възможните са 300x250, 160x600, 468x60, 728x90, 300x600) 
 вид ценообразуване (възможните са CPC, CPM)    
 наличие на алтернативна реклама или социална реклама 

Как да заложа създадения ротатор в сайта си? 
След като създадете ротатора, можете да намерите самия код, кликайки върху бутона: 
Издател -> Ротатори -> Код и преглед срещу името на всеки ротатор. Кода можете да 
копирате и имплеметирате директно в сайта си или в банер системата, която използвате. 
 

Кога ще започнат да се визуализират реклами на сайта ми? 

След като създадете ротатор, под полето с неговия код се изписва следният надпис: 
„Оставащо време до активиране на кода”. Броячът показва колко време остава до 
активирането на кода, т.е. след колко време приблизително ще започнат да се показват 
реклами в създадения ротатор. Можете да поставите кода на ротатора веднага на сайта, 
но рекламите ще се появят едва след необходимото време за активация, през което 
системата категоризира ротатора и избира рекламите, които ще се визуализират в него. 
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Не се показват рекламите. Каква може да бъде причината? 

Част от причините могат да бъдат следните: 
 Времето за активиране на кода не е изтекло (около 15 минути) 
 Неправилно поставен код – премахнати или заместени части от кода 
 В случай, че рекламите се управляват от рекламен сървър, който се намира на 

различен URL адрес, е необходимо той също да бъде зададен в системата като 
алтернативeн URL адрес.  

 
За пълно съдействие при подобни ситуации се свържете с нас на телефон 02/ 4266959 и 
0888 181655, както и на email: ekip@easyads.bg 
 

Как мога да променя, прегледам или изтрия създаден от мен ротатор? 

Следвайки пътя в менюто Издател -> Ротатори и под името на ротатора, ще видите три 
бутона: 
 Промяна - с този бутон можете да променяте името на ротатора, стила и шрифта на 

ротатора, както и да зададете код за алтернативна реклама.  
 
Забележка: Не можете да променяте размера, типа и сайта след като вече сте създали 
ротатора. 
 Код и преглед - с този бутон можете да видите визуализация на ротатора, както и 

самият код. 
 Изтриване - чрез бутона изтривате конкретния ротатор. Въпреки това ще виждате 

статистики за предишни периоди за този ротатор. 
  
Препоръка: Препоръчваме да заложите алтернативен код с карета на ротаторите с 
банери, създаден в EasyAds, който при липса на активни реклами с банери в платформата, 
ще показва реклами с карета на съответната позиция. 
За целта създайте ротатор с карета, отговарящ на размера на ротатора с банери, за който 
искате да заложите алтернативен код. Копирайте кода от ротатора с карета чрез бутона 
Код и преглед под името на ротатора с карета и го поставете в полето Алтернативна 
реклама на ротатора с банери като активирате опцията Собствена. 
 

Получавам ли статистика за импресиите и кликовете, които генерира сайтът ми? 

Да. Можете да намерите подробна статистика за всички ваши сайтове и ротатори в меню 
Издател -> Отчети.  
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ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМИ| Payments 
 

Има ли ограничение за минимална сума, която трябва да се натрупа, преди да 

поискам плащане от EasyAds? 

EasyAds изплаща суми, когато по сметката на Издател има не по-малко от 200 лв. В случай, 
че сумата за един месец е по-малко от 200 лв, тя се натрупва за следващия. 
 

Как да поискам изплащане на натрупаната сума в профила ми? 

Можете да поискате сумата натрупана в профила ви в менюто Издател -> Плащания и бутона 
Изплащане на суми. В показалият се нов прозорец Избор на месеци за плащане можете да 
изберете месеца със съответната натрупана сума, за който искате изплащане и натискате 
бутона Запис. 
 

Кога се извършва плащане на натрупаните суми в EasyAds? 

Изплащането на натрупани суми на Издатели за минали месеци се извършва до 45 
календарни дни от датата на поискването им. 
Пример: натрупаната сума за месец септември 2014 г. (и предходни месеци) може бъде 
поискана най-рано на 1-ви октомври и ще бъде изплатена между 1-ви и 15-ти ноември 
2014 г. Ако сте юридическо лице, за да бъде изплатена сумата към вас, е нужно да ни 
изпратите фактура за тази стойност. 
 

Сумите в платформата EasyAds с или без ДДС са? 

Всички суми в платформата са без ДДС. Моля, добавете ДДС във фактурата към нас, ако 
сте регистрирано юридическо лице по закона за ДДС. 
 

Ако съм Издател – юридическо лице, какви документи са нужни от моя страна? 

Всички юридически лица трябва да ни предоставят насрещна фактура за дължимата от 
нас сума преди тя да бъде изплатена от нас. Освен поискване на сумата в профила ви, 
задължителна е и фактурата. В противен случай, ако сумата е само поискана, няма как да 
бъде изплатена от наша страна.  
 

Къде да изпратя фактурата за натрупаните приходи в EasAds?  

За да бъдат отчетени, фактурите трябва да бъдат изпратени на имейла ни за фактуриране 
- pay@easyads.bg , когато са в електронен вариант и на адрес 1407 София, бул. Черни връх 
84, офис 2, ако са на хартиен носител. 
 
Актуалните фирмени данни за фактурите в платформата за онлайн реклама EasyAds 
можете да намерите в меню Издател-> Плащания. 
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Ако съм Издател – физическо лице, какви документи са нужни от моя страна? 

След поискване на сумата в платформата, ние ще ви я изплатим по банков път в целия й 
размер по сметката, въведена във вашия профил.  
Накрая на годината, на основание чл.45, ал.7 от ЗДДФЛ, ИзиАдс ЕООД издаваме и 
Служебна бележка за изплатените суми. С наличните документи, които може да получите 
в офиса на ИзиАдс или по куриер за ваша сметка, е нужно да декларирате годишните си 
доходи от наема на рекламните площи в установения от държавата срок. 
 
 

Мога ли да сменя данните за плащане в профила? 

Да. Имате възможността да променяте тези данни по всяко време. Не е желателно да се 
променят данните, ако имате чакащо плащане в платформата, тъй като плащането ще 
бъде извършено към лицето, което е било въведено в платформата в момента на 
поискаване на плащането.  
 

Мога ли да изразходвам натрупаните като Издател суми като Рекламодател? 

Да, сумата натрупана в профила ви на Издател в платформата може да бъде прехвърлена 
в профила ви на Рекламодател с помощта на администратор.  
За целта трябва да активирате своя профил и като Рекламодател чрез менюто 
Рекламодател и да се свържете с нас, за да прехвърлим сумата. 
Можете да ни намерите на телефон 02/ 4266959 и 0888 181655, както и на email: 
pay@easyads.bg. 
 
 

Имам още въпроси, на които не мога да намеря отговор! 

Не се колебайте да се свържете с нас на телефон 02/ 4266959 и 0888 181655, както и на 
email: ekip@easyads.bg . Ние сме на ваше разположение за повече въпроси и съдействие 
относно платформата за онлайн реклама EasyAds. 
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