ТАРИФА
за предоставяне на технически услуги
1. Пресконференции, презентации, семинари, артистични събития, коктейли и др.
Пресконференции, обучения, презентации, семинари, артистични събития, коктейли и др.
Арт салон – малка зала
Арт салон – голяма зала
Концертно студио

до 1 час
25 лв.
50 лв.
50 лв.

до 2 часа
35 лв.
75 лв.
75 лв.

до 4 часа
50 лв.
100 лв.
100 лв.

до 6 часа
75 лв.
150 лв.
150 лв.

до 8 часа
90 лв.
175 лв.
175 лв.

Допълнителни услуги
- ползване на мултимедия
10 лв./ час
- документален звукозапис на събитие (без звукорежисьор) 10 лв.
- тиражиране на документален запис /върху CD/
10 лв.
- роял “Steinway” в зала Арт салон – голяма
10 лв./ час
- роял “Steinway” в Голям студиен комплекс
20 лв./ час
- допълнително седящо място
5 лв. / бр. на мероприятие
- коктейлна маса „щъркел”
10 лв./ бр.
- Флипчарт
5 лв. / бр.
- Флипчарт пакет ( с вкл. листи и маркер)
10 лв.
- Наем статив
5 лв. /ден
- Такса „Кетъринг”
+ 20% от сумата за събитие
- Такса „Вечерни събития” (след 20:00 часа)
+ 20% от сумата за събитие
- Такса „Почивни дни” (събота и неделя)
+ 100% от сумата за събитие
* Посочените цени не включват ДДС
** Капацитет зали: Арт – салон малка зала до 40 седящи места; Арт – салон голяма зала до 60
седящи места; Концертно студио до 80 седящи места.
*** Цената за ползване на допълнително седящо место (само за залите в Радио Варна), коктейлна
маса „щъркел”, флипчарт е за еднократно събитие.
**** Цената за ползване на статив е приложима само за мероприятия организирани извън сградата
на Радио Варна.

2. Допълнителни услуги за артистични прояви
Услуги за артистични събития (концерти, постановки и др.)
Технически проби със звукорежисьор (звук/ звукозапис/ осветление)
Сценично осветление СК 5 (използване на всички прожектори)
Сценично осветление СК 5 (използване на половината от прожекторите)
Документален звукозапис с M – audio
Многоканален документален звукозапис в СК5 с ползване на апаратна
Ползване на безжичен микрофон

10 лв.
40 лв.
25 лв.
10 лв.
20 лв.
10 лв.

* Посочените цени не включват ДДС.
** Цените са на час, като се заплаща всеки започнат. Крайният продукт се презаписва върху цифров
носител на клиента.
*** Тези услуги се добавят към тези от т.1 на настоящата тарифа и не се предлагат
самостоятелно
3. Студиен звукозапис и пост обработка
Ползване на студио за звукозапис и/или пост обработка
Концертно студио (СК5) Студиен комплекс 3 (СК 3)
Звукозапис /до 1 час с до 5 микрофона/
Звукозапис /до 5 микрофона за всеки час
след първия/
Звукозапис /до 1 час с до 10 микрофона/
Звукозапис /до 10 микрофона за всеки
час след първия/
Репетиция
Монтаж
Смесване и мастериране

60 лв.

30 лв.

20 лв.

20 лв.

60 лв.

-

25 лв.

-

30 лв.
15 лв.
25 лв.

30 лв.
15 лв.
25 лв.

* Посочените цени не включват ДДС
** Цените са на час, като се заплаща всеки започнат.

4. Технически услуги за изложби – пакетни цени
Технически услуги за изложби – пакетни цени
Арт салон – голяма зала
Арт салон – малка зала
Фоайе

10 работни дни
210 лв.
140 лв.
50 лв.

съботни дни
25 лв./ден
25 лв./ден
25 лв./ден

Посетителски часове
4 часа/ден
4 часа/ден
4 часа/ден

*По време на изложбите Радио Варна си запазва правото да провежда и други прояви
5.

Цифров презапис от лента, аудио касета, DAT касета или Mini Disk ............ 0.20 лв./мин

6.

Озвучаване с подвижна техника извън територията на Радио Варна
- микрофон динамичен .............................................................................................. 5 лв./ден
- микрофон кондензаторен ....................................................................................... 10 лв./ден
- радиомикрофон ....................................................................................................... 7 лв./ден
- звукорежисьорски пулт ........................................................................................... 50 лв./ден
- звукорежисьор ......................................................................................................... 50 лв./ден
- помощно техническо лице ...................................................................................... 40 лв./ден
7.
Презапис на музикална продукция на РРС – Варна, без право за ползване с комерсиална
цел
- прослушване в апаратна ...................................................................................... 5 лв./час
- презапис .............................................................................................................. 0.70 лв./мин.
8.

Презапис на документален запис от ефирен архив (контролен запис):
- до 5 мин. .......................................................................................................................... 10 лв.
- над 5 мин. за всяка минута над 5-та .................................................................. 1 лв./мин.

9.

Рекламни форми
- рекламен клип (спот) /30сек./ ...................................................................................... 100 лв.
- рекламно съобщение /30сек./ ...................................................................................... 50 лв.
- цена за “ангажиране на глас” ....................................................................................... 40 лв.
-

ангажиране разпознаваем глас .................................................................. по договаряне

*Посочените цени не включват ДДС

