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РЕКЛАМНИ И СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ 

в сила от 08.06.2017г. 

 

                                                                 Месечен пакет (база 30 дни) 

бр. спотове на ден общо за периода 

стойност на 

пакета 

2  60  300,00 лв. 

3  90  432,00 лв. 

4  120  552,00 лв. 

5  150  660,00 лв. 

6  180  756,00 лв. 

 

                                                            Тримесечен пакет (база 90 дни) 

бр. спотове на ден общо за периода 

стойност на 

пакета 

2  180  756,00 лв. 

3  270  1 080,00 лв. 

4  360  1 368,00 лв. 

5  450  1 620,00 лв. 

6  540  1 836,00 лв. 

 

                                                          Шестмесечен пакет (база 180 дни) 

бр. спотове на ден общо за периода 
стойност на 
пакета 

2  360  1 368,00 лв. 

3  540  1 836,00 лв. 

4  720  2 304,00 лв. 

5  900  2 790,00 лв. 

6  1 080  3 240,00 лв. 

 

 

Условия за осъществяване на излъчвания по рекламните пакети в Радио Шумен: 

1. Излъчванията по тези пакети са на база рекламни спотове с дължина до 30”. Върху пакета не се 
начисляват обемни отстъпки. 

2. Върху пакетните предложения не се начислява агенционна отстъпка. 

3. Излъчванията по пакетите могат да бъдат само на едно юридическо лице. Не се допуска излъчването 
на различни форми или търговски марки в рамките на един закупен пакет. 

4. Цените са без ДДС. 
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5. Излъчванията по пакетите се планират на принципа на свободна ротация в часови пояс 06:00-19:00 
часа. 

 

 

 

                                                     СПОНСОРСКИ  ПАКЕТИ : 

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО 

Излъчва се на всеки кръгъл час след новини с часове на излъчване: 

- от понеделник до петък – 6,05; 8,05ч; 9,05ч; 10,05ч; 11,05ч; 13,05ч; 14,05ч; 15,05ч; 16,05ч; 17,05ч; 18, 05ч. 

- в събота и неделя – 8,05ч; 10,05ч; 13,05ч; 15,05ч;17,05ч.; 18,05ч. 

Закупуване на спонсорски пакет – минимум за 1 месец 

Закупуване на брой позиции на ден – минимум 3 бр. с избор на часове за излъчване на спонсорска заставка. 

Минимален обем спонсорски заставки за 1 месец – 90 бр.  

Минимална цена за спонсорски пакет за 1 месец – 540,00лв. 

ПРОГРАМА “ОТТУКА ЗАПОЧВА ДЕНЯТ”  

Излъчва се всеки делничен ден от 6,00 до 10,00ч. 

Включва три спонсорски заставки - в началото, в средата и в края на предаването 

Цена за 1 месец – 360,00лв. 

“ ОТТУКА ЗАПОЧВА ДЕНЯТ” – съботен модул 

Излъчва се всяка събота от 7,00 до 10,00ч. 

Включва две спонсорски заставки в началото и в края на предаването и по два спонсорски анонса всеки петък 

Цена за 1 месец – 96,00лв. 

“ ОТТУКА ЗАПОЧВА ДЕНЯТ” – неделен модул 

Излъчва се всяка неделя от 7,00 до 10,00ч. 

Включва две спонсорски заставки в началото и в края на предаването и по два спонсорски анонса всяка събота 

Цена за 1 месец – 96,00лв. 

“ИСКАМ ДА КАЖА”  

Излъчва се всеки понеделник от 11,00 до 12,00ч. 

Включва две спонсорски заставки в началото и в края на предаването и по два спонсорски анонса всяка неделя 

Цена за 1 месец – 96,00лв. 
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 “ЧАСЪТ НА РЕПОРТЕРА”. Излъчва се всеки вторник от 11,00 до 12,00ч. 

Включва две спонсорски заставки в началото и в края на предаването и по два спонсорски анонса всеки понеделник 

Цена за 1 месец – 96,00лв. 

 “БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА” .  

Излъчва се всяка сряда от 11,00 до 12,00ч. 

Включва две спонсорски заставки в началото и в края на предаването и по два спонсорски анонса всеки вторник 

Цена за 1 месец – 96,00лв. 

“БЕЗ РАМКИ”  

Излъчва се всеки четвъртък от 11,00 до 12,00ч. 

Включва две спонсорски заставки в началото и в края на предаването и по два спонсорски анонса всяка сряда 

Цена за 1 месец – 96,00лв. 

 “КЛУБ ПЕТЪК”   

Излъчва се всеки петък от 11,00 до 12,00ч. 

Включва две спонсорски заставки в началото и в края на предаването и по два спонсорски анонса всеки четвъртък 

Цена за 1 месец – 96,00лв. 

  “ПАЯЖИНАТА”   

 Излъчва се всяка събота  от 11,00 до 12,00ч. 

Включва две спонсорски заставки в началото и в края на предаването и по два спонсорски анонса всеки петък 

Цена за 1 месец – 96,00лв. 

ФОЛКЛОРЕН КОНЦЕРТ  

Излъчва се всеки ден от 12,00 до 13,00ч., а  в събота и неделя с допълнителни издания сутрин от 6,00 до 7,00ч. 

Включва една спонсорска заставка в началото на предаването 

Цена за 1 месец – 216,00лв. 

ПРОГРАМА “ДНЕС” 

Излъчва се всеки делничен ден от 13,00 до 17,00ч. 

Включва две спонсорски заставки в началото и в края на предаването 

Цена за 1 месец – 240,00лв. 

ПРОГРАМА “ПУЛСЪТ НА ДЕНЯ” 

Излъчва се всеки делничен ден от 17,00 до 18,00ч. 
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Включва две спонсорски заставки в началото и в края на предаването 

Цена за 1 месец – 240,00лв. 

“ФУЛ МАКС”  

Излъчва се от понеделник до събота от 18,00 до 20,00ч. В неделя от 10,00 до 12,00ч. с повторение от 18,00 до 20,00ч. 

Включва две спонсорски заставки в началото и в края на предаването. 

Цена за 1 месец – 288,00лв. + 2 бонус излъчвания в повторението в неделя. 

“ДЕНЯТ НА СОВИТЕ” . Излъчва се от понеделник до неделя от 21,00 до 24,00ч. 

Включва две спонсорски заставки в началото и в края на предаването 

Цена за 1 месец – 360,00лв. 

- “ИГРА СЪС СЛУШАТЕЛИТЕ” – модул в “ДЕНЯТ НА СОВИТЕ”  

Излъчва се всеки ден от 23,00часа 

Включва една спонсорска заставка в началото на модула 

Цена за 1 месец – 180,00лв.  

Цена за 1 месец, при откупуване на определен ден от седмицата – 24,00лв. 

Включва една спонсорска заставка в началото на модула, в съответния откупен ден. 

“МУЗИКАЛНО КАНАПЕ” . Излъчва се всяка събота от 13,00 до 15,00ч. 

Включва две спонсорски заставки в началото и в края на предаването, два спонсорски анонса в събота и един спонсорски 

анонс в неделя 

Цена за 1 месец – 120,00лв. 

 

  “ЩУРА СЪБОТА”. Излъчва се всяка събота от 15,00 до 18,00ч. 

Включва две спонсорски заставки в началото и в края на предаването, по два спонсорски анонса всеки петък и един 

спонсорски анонс в събота 

Цена за 1 месец – 120,00лв. 

“НЕДЕЛНИ ИМПРОВИЗАЦИИ” . Излъчва се всяка неделя от 13,00 до 15,00ч. 

Включва две спонсорски заставки в началото и в края на предаването и два спонсорски анонса в събота 

Цена за 1 месец – 96,00лв. 

“ИСТОРИИ ЗА ИСТОРИЯТА”. Излъчва се всяка неделя от 15,00 до 18,00ч. 

Включва две спонсорски заставки в началото и в края на предаването, по два спонсорски анонса всяка събота и един 

спонсорски анонс в неделя 
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Цена за 1 месец – 120,00лв. 

- “ФЕНОМЕНЪТ БЪЛГАРИЯ” -  рубрика в “ИСТОРИИ ЗА ИСТОРИЯТА” 

Излъчва се всяка неделя. Включва две спонсорски заставки в началото и в края на рубриката. 

Цена за 1 месец – 48,00лв. 

 

1. Цената на спонсорските пакети е без ДДС 

2. Времетраенето на спонсорската заставка и спонсорския анонс е до 10” и включва 

името на фирмата, търговската марка и кратко послание. 

      3.   При откупуване на два, или повече пакета – 10% отстъпка. 
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