Тарифа
ТАРИФА НА БНР-РРС СТАРА ЗАГОРА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА
ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ЗА ИЗБОР НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
И ЗА КМЕТОВЕ – 27.10.2019 В ПРОГРАМАТА НА БНР РРС СТАРА
ЗАГОРА
1. Стойност на агитационни КЛИПОВЕ излъчвани по регионалната програма
на БНР-Радио Стара Загора.
РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И РАДИО БЪЛГАРИЯ НА БНР
Понеделник – неделя
Часови пояс

до 30 секунди

до 1 минута

06:00 - 13:00

35 лв.

70 лв.

13:00 - 23:00

25 лв.

50 лв.

* Предизборните клипове по Радио Стара Загора ще се излъчват

всеки ден от

06:00 до 23:00 ч., след всяка емисия новини на програмата на РРС Стара Загора с
изключение на часовете за провеждане на диспути, интервюта, визитки, хроники и
излъчване на репортажи.
2. ХРОНИКА – 35 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 мин.)
* Предизборни хроники ще се излъчват в часовете:
Всеки ден след новините в 7:50 ч..
3. ДИСПУТ – 25 лв. за 1 минута ( продължителност – 10 минути )

* Теми и часове на диспутите по Радио Стара Загора:
3.1.Безплатен диспут - на 01.10.2019 г. от 10:00 до 12:00 ч. с тема: „Управление на
общината: приоритети, предизвикателства" - водещ Таня Балабанова;
Диспути - кметове
3.2. Платен диспут - на 03.10.2019 г. от 10:00 до 12:00 ч., тема: „Приоритети в
развитието на общината. Подпомагане на местния бизнес“ водещ – Нели Ангелова,
за кандидати за кметове;
3 3. Платен диспут - на 10.10.2019 г. от 10:00 до 12:00 ч., тема: „Местна
инфраструктура и градоустройство. Незаконно строителство. Транспорт и
транспортна инфраструктура“ водещ – Зорница Семерджиева, за кандидати за
кметове;
3.4. Платен диспут - на 17.10.2019 г. от 10:00 до 12:00 ч., тема: „Здравеопазване,
социална политика и образование“, водещ – Диана Абрашева, за кандидати за
кметове;
3.5. Платен диспут - на 24.10.2019 г. от 10:00 до 12:00 ч., тема: „Възможности за
финансиране на културни и образователни проекти през общински бюджети и
европейските фондове. Културен календар на общината“ водещ – Ангелина
Петкова, за кандидати за кметове;
Диспути – общински съветници
3.6. Платен диспут - на 08.10.2019 г. от 10:00 до 12:00 ч., тема: „Приоритети в
развитието на общината. Ролята на Общинския съвет като фактор за
управление на общината“ водещ – Иван Славов, за кандидати за общински съветници;
3.7. Платен диспут - на 11.10.2019 г. от 10:00 до 12:00 ч., тема: „Подпомагане на
местния бизнес. Административно обслужване без корупционни практики.
Сигурност на гражданите и имуществото им“ водещ – Светла Димитрова, за
кандидати за общински съветници;
3.8. Платен диспут - на 15.10.2019 г. от 10:00 до 12:00 ч., тема: „Подобряване
работата на Общински съвет и възможността му да бъде коректив на
кметската власт“ водещ – Десислава Крачолова, за кандидати за общински
съветници;
3. 9. Платен диспут - на 18.10.2019 г. от 10:00 до 12:00 ч., тема: „Местна
инфраструктура, градоустройство, транспорт, развитие на малките населени
места, незаконно строителство“, водещ – Теодора Иванова, за кандидати за
общински съветници;
3.10. Платен диспут - на 22.10.2019 г. от 10:00 до 12:00 ч., тема: „Социална политика,
образование“, водещ – Диана Абрашева, за кандидати за общински съветници
3.11. Платен диспут - на 23.10.2019 г. от 10:00 до 12:00 ч., тема: „Възможности за
финансиране на културни и образователни проекти през общински бюджети и
европейските фондове. Културен календар на общината“, водещ – Силвана
Налбантова, за кандидати за общински съветници;

4. ДРУГИ ФОРМИ

РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ НА БНР
Визитка

Интервю

Репортаж

(до 3 мин.)

(до 3 мин.)

(до 3 мин.)

за 1 мин.

30 лв.

50 лв.

50 лв.

за 2 мин.

60 лв.

100 лв.

100 лв.

за 3 мин.

90 лв.

150 лв.

150 лв.

Продължителност





Интервюта ще се излъчват в часовете: - след емисията новини в 08:35;
09:35 и 16:30ч.
Репортажи ще се излъчват в часовете: - в 07:30ч и след емисията
новини в 17:00ч.
Визитки ще се излъчват в часовете: - след емисията новини в 12.00ч.

5. ИНТЕРНЕТ-САЙТ НА БНР РРС СТАРА ЗАГОРА
Публикуване в сайта на БНР-Радио Стара Загора, страница „Местни
избори 2019г.“
-

Банер позиции:
729 х 90 – 250 лв. за една седмица
300 х 250 – 150 лв. за една седмица

-

Публикуване на ПР материали:
Текст( до 2000 знака) + до 2 снимки( размер 16 х 9 ) – 50 лв. за 1 ден; 250.00лв.
за периода на цялата кампания, без оглед на датата на публикуване.

Текст( до 2000 знака) + до 2 снимки( размер 16 х 9 ) + звуков файл ( до 1 мин ) –
70 лв. за 1 ден; 300.00лв. за периода на цялата кампания, без оглед на датата
на публикуване.

*Продължителност на кампанията – 1 ден в начална страница на „Местни
избори 2019“, след което остава в архива на страницата до приключване на
кампанията.
*Цените важат за готови материали
*Срок за подаване – 24 часа преди публикуване на ПР материалите.

6. ФЕЙСБУК СТРАНИЦА НА БНР-РРС СТАРА ЗАГОРА - Всички материали се
публикуват БЕЗПЛАТНО на страницата.

Общи условия:


Цена за изработка на агитационен клип – 60 лв.



Експресна поръчка (след 14,30 часа на предхождащия излъчването ден) –

20%


Рекламни агенции не ползват отстъпки по тази тарифа.



Цените са в лева без ДДС.



Материалите за публикуване в интернет се предоставят в готов вид

от упълномощен от партиите , коалициите и инициативните комитети лица;

За контакти: Пепа Малчева –Ръководител на отдел „ Реклама “- Радио Стара Загора;
гр. Стара Загора- 6000, ул.„ Св. Княз Борис“ № 75, тел. 042/ 61 64 31 и 042/ 61 64 32
Моб. тел.: 0889 62 74 76; Нели Стамова-специалист реклама – тел.:0888 42 53 34
reklama@radio-sz.net; stamova@bnr.bg; malcheva@bnr.bg

Екип журналисти:
Здравко Георгиев-главен редактор/ 0886-696-906,
Зорница Семерджиева-журналист-0886-738-865
Иван Славов-журналист- 0898-767-200
Светла Димитрова-журналист-0890-506-914
Мариела Койчева-журналист-0889-816-229
Силвана Налбантова-журналист-0889-310-352
Таня Балабанова-журналист-0884-622-444
Елена Балабанова-журналист-0882611-225

Кристина Русева-журналист-0886-444-460
Живко Иванов-журналист-0885-206-956
Нели Ангелова-журналист-0886-088-271
Десислава Крачолова-0884-301-567

