ПРЕДИЗБОРНИ РАДИОДИСПУТИ В БНР БУРГАС - В предизборна кампания за избори за членове на
Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.
БЕЗПЛАТЕН РАДИОДИСПУТ
3 МАЙ 2019 г. от 14:00 до 15:00 ч.
тема: „Основни приоритети

в работата на бъдещите евродепутати. Горещите теми пред следващия

Европарламент. Важните проекти за България през следващия програмен период 2021-2027г.“, водещ –
Мариян Иванов;
ПЛАТЕНИ РАДИОДИСПУТИ
08 МАЙ 2019 г. от 14:00 до 15:00 ч.
тема: „За“ и „Против“ влизането на страната ни в еврозоната. Плюсове и минуси за страната ни. Как ще се
промени стандарта на живот при бъдещото приемане на еврото“, водещ – Десислава Златева;
15 МАЙ 2019 г. от 14:00 до 15:00 ч.
тема: „Какви трябва да бъдат европейските политики и регулации за подобряването на чистотата на въздуха.
Основни приоритети в евро директивите по oколна среда и водите“, водещ – Мариян Иванов;
22 МАЙ 2019 г. от 14:00 до 15:00 ч.
тема: „Каква трябва да бъде политиката на ЕС спрямо мигрантите? Трябва ли да се изграждат бежански
лагери и да се приемат мигранти в страната ни? Какво трябва да бъде отношението на ЕС към Турция относно
мигрантите- трябва ли да се продължи споразумението за недопускане на нова мигрантска вълна?“, водещ
– Десислава Златева;
ТАРИФА ЗА ПЛАТЕНИТЕ ДИСПУТИ В БНР БУРГАС – 25.00 лв/мин без ДДС.
ПРЕДИЗБОРНИ ХРОНИКИ В БНР БУРГАС - всеки ден от 8:10 и 17:10 ч.
ТАРИФА ЗА ПРЕДИЗБОРНИ ХРОНИКИ – 35.00 лв/мин без ДДС.
Забележка: Информации и заявки за излъчване на материали в рубриката „Предизборна хроника” се
предоставят както следва:
- за емисиите преди 15.00 часа – най-късно до 16.00 часа на предходния ден;
- за емисиите след 15.00 часа – най-късно до 12.00 часа на същия ден.
ПРЕДИЗБОРНИ КЛИПОВЕ В БНР БУРГАС - всеки ден от 8:00 ч.; 13:00 ч. и 15:00 ч.
БНР БУРГАС - ТАРИФА ПРЕДИЗБОРНИ КЛИПОВЕ
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.

Без ДДС.
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ДРУГИ ПЛАТЕНИ ФОРМИ - всеки ден от 8:00 ч.; 13:00 ч. и 15:00 ч.
ИНТЕРВЮ - с времетраене до 3 (три) минути;
ВИЗИТКА – с времетраене до 3 (три) минути;
ПЛАТЕН РЕПОРТАЖ – с времетраене до 3 (три) минути;
БНР БУРГАС
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

ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ НА БНР БУРГАС
БАНЕРИ

РЕКЛАМЕН ФОРМАТ

За 1 ден

За 1 седмица

Medium Rectangle 300 x 250 px

25 лв.

150 лв.

Billboard 970 x 250 px

45 лв.

250 лв.

Half Page 300 x 600 px

30 лв.

200 лв.

Horizontal Banner 729 x 90 px

45 лв.

250 лв.

ПР МАТЕРИАЛ
- Текст (до 2000 знака) + до 2 снимки (размер 16 х 9) – 50 лв. за 1 ден; 250 лв. 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 лв. за
периода на цялата кампания, без оглед на датата на публикуване.
Цените са без ДДС.
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