
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Във връзка с подготовката за отразяване на предизборните кампании за избор на 

народно събрание  и президент – 14.11.2021г. в програмата на БНР-РРС Стара Загора: 

I. ПРЕДИЗБОРНИ ФОРМИ  

 

1. ДИСПУТИ 

1.1.  БЕЗПЛАТНИ: 

-Тема: „Приоритети в работата на Народното събрание. Политики за развитието на 

региона и страната“ 

Водещ: Десислав Тенев 

26.10.2021  год.,  10:05 – 12:00 часа 

 

1.2.    ПЛАТЕНИ: 

ЦЕНИ за ДИСПУТ  -  1 мин. 

- От 6:00ч. до 15:00ч. – 45.00лв. за 1 мин. 

- От 15:00ч. до 00:00ч. – 35.00лв. за 1 мин. 

 

- Тема:  „ Социално-икономическо развитие на региона и перспективата пред 

въглищната индустрия и енергийния комплекс „Марица изток“ в контекста на Зелената 

сделка.“ 

Водещ: Таня Балабанова 

09.11.2021 год. , 11:05 -12:00 часа 

 

2. ХРОНИКА – максимална продължителност - до 3 минути 

 

ЦЕНИ на ХРОНИКА  -  1 мин. 

- От 06:00ч. до 15:00ч. – 165.00лв. 

- От 15:00ч. до 00:00ч. – 130.00лв. 

Всеки ден след новините от 6.00 до 23.00 часа ( с изключение на 18 часа. ) 

 

 



3. КЛИПОВЕ 

 

ЦЕНИ:  

Часови пояс Клип до 30“ Клип до 60“ 

24:00-00:00ч. Цена Цена 

06:00-15:00 35.00 лв. 70.00 лв. 

15:00-00:00 25.00лв. 50.00 лв. 
 

** Цените за агитационни клипове не включват цена за изработка. Цените за хроника, диспут, 

интервю включват и цена за изработка. При предоставяне на готов материал, цената не се 

променя. 

ЦЕНА ЗА ИЗРАБОТКА НА АГИТАЦИОННИ КЛИПОВЕ за РРС  СТАРА ЗАГОРА е  125лв. 

** Всеки ден след новините и предизборните хроники, от 6.00 до 23.00 часа ( с 

изключение на 18 часа. ) 

 

4. ИНТЕРВЮ С КАНДИДАТ  ДЕПУТАТ- продължителност от 3мин. до 15мин. 

 

ЦЕНИ на ИНТЕРВЮ за 1 минута 

- 06:00ч. – 15:00ч. – 40.00 лв. 

- 15:00ч. – 00:00ч. – 30.00лв. 

Излъчват се във времето след: 7.30, 8.35, 9.35, 14.35, 15.35, 16.35 часа. 

5. ТЕМАТИЧНИ РУБРИКИ 

 

Часови пояс Репортаж 
 за 1 мин. 

Визитка  
за 1 мин. 

Фийчър  
за 1 мин. 

Блиц интервю 
за 1 мин. 

06:00-10:00 125.00лв. 125.00лв. 137.00лв. 50.00лв. 

10:00-15:00 110.00лв. 110.00лв. 121.00лв. 50.00лв. 

15:00-20:00 90.00лв. 90.00лв. 99.00лв. 37.50лв. 

20:00-00:00 60.00лв. 60.00лв. 66.00лв. 37.50лв. 
 

Репортаж - до 3 минути 

Визитка - до 3 минути – всеки ден след: 09:20часа и 13:35часа. 

Кратък фийчър – до 5 минути 

Блиц интервю – до 3 минути 

Излъчване ( репортаж, кратък фийчър, блиц интервю ) – всеки ден след : 07:30, 08:35, 

09:35, 14:35, 15:35, 16:35 часа. ) 

 

 



6. ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА-БНР-РАДИО СТАРА ЗАГОРА 

 

ЦЕНИ ЗА 24 ЧАСА  

  www.bnr.bg/starazagora 

БАНЕР ПОЗИЦИИ ПР ПУБЛИКАЦИИ 

300/250px 728/90рх 

 
 

до 4 
снимки + 
1вгр.линк 

аудио до 
5мин. + 
1вгр.линк 

видео до 
5мин. + 
1вгр. линк 

Нач. стр. 
база СРМ 

Вътр. стр. 
„Аз избирам“ 
база СРМ 

Нач. стр. 
база СРМ 

Вътр. стр. 
„Аз избирам“ 
база СРМ 

Текст до 
2500 

символа 

Текст до 
2500 

символа 

Текст до 
2500 

символа 

7,00 лв. 5,00 лв. 12,00 лв. 9,00 лв. 110,00 лв. 150,00 лв. 200,00 лв. 

       

       

       
 публикацията е във видимата част на съответната страница до 24ч. от публикуването, а след 

което остава в редакционния поток до 12.11.2021г. 

** Всички банери и видеоматериали се предоставят в готов вид от кандидатите и не трябва да 

надхвърлят 10 мегабайта 

*** В цената на аудиоматериалите е включена и изработка. При предоставяне на готов 

материал, цената не се променя. 

**** Рекламата в сайтовете на  БНР се закупува на база цена на 1000 импресии (CPM) за 

съответния интернет сайт по официалните цени, определени от БНР 

  ***** Надценка за позициониране на ПР публикация на първа страница на сайт + 50% 

 

7. ПОДКАСТ – до 10 мин.   

 ЦЕНА –   300лв. 

 

 

Общи условия: 

Общи условия: 

- Експресна поръчка (след 14,30 часа на предходния излъчването ден) + 20%. 
-Рекламни агенции не могат да сключват договори по тази тарифа с БНР , както и да ползват 
отстъпки. 
-Всички цените са в лева без ДДС.  
-При недостиг на гаранитарни импресии, банерът остава видим до приключване на кампанията 
или до достигане на гарантираните импреси, но не по-късно от 12.11.2021г. 
 

http://www.bnr.bg/starazagora


II. ЕКИП 

 

1. Предизборен щаб 

 

Председател: 

Зорница Семерджиева- ръководител на екип „Предавания“ 

Тел.: 0886 738865; E-mail: zornitsa.semerdzhieva@bnr.bg 

 

Силвана Налбантова – главен редактор 

Тел.: 0889 310352; E-mail: silvana.nalbantova@bnr.bg 

 

Пепа Малчева-ръководител „Реклама“ 

Тел.: 0889 627476; E-mail: malcheva@bnr.bg; reklama@radio-sz.net 
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