
 

4000 Пловдив, ул.”Дондуков” 2, тел.: 032/ 632 841, факс: 032/ 633 360, www.bnr.bg/plovdiv 

 

РЕКЛАМНА ТАРИФА 

В сила от 24.07.2020г. 

 

Часови пояс 

Понеделник - неделя Цена за 30’ 

06:00 – 10:00 ч.  8.00 лв. 

10:00 – 17:00 ч.  6.00 лв.  

17:00 – 20:00 ч.         7.00 лв. 

След 20:00 ч. 5.00 лв.  

 

Рекламно интервю 

/репортаж/ 30,00 лв. 

Стойност на специализирана 

рубрика /европроекти и др./ 

Часови пояс 07:00 – 19:00 

80,00 лв. 

 
 
 
*Цената е за 1 минута, като продължителността не може да е 
повече от 6 минути. Излъчване на рекламно интервю/платен 
репортаж се договаря след предварително съгласуване с 
възможностите на програмата на Радио Пловдив. 

 

Специални отстъпки, кампании в подкрепа на културата* 

Преференциални условия за културни събития, фестивали, коцерти, изложби, драматични, оперни 

и музикални постановки, наука и образование, учебни заведения, квалификационни и 

образователни курсове, художествена литература и книгоиздаване и други прояви от сходен 

характер 

- 30% 

При обеми над 

400,00лв. 

    *Специалната отстъпка се начислява единствено при подписването на директни договори между Радио Пловдив и 

рекламодателите и не се начисляват отстъпки за обем и агенционни възнаграждения. 

 

Тарифа за изработка на рекламни клипове 

Изработка на рекламен клип 150,00 лв. 

Експресна поръчка /до 24 ч./ 100% върху цената от тарифата 

Изработване на рекламно съобщение /един глас с музикална 

подложка/ - само при условия на договор за излъчване на 

търговски съобщения в програма/-и на БНР. 

Промяна в текста на рекламно съобщение /еднократно/ 

 

50,00 лв. 

 

безплатно 

Рекламен спот с различна продължителност от 30 секунди се 

изчислява по следната скала* 

До 10'' До 15'' До 20'' До 40'' До 50'' До 60'' 

- 40% - 30% - 15% + 50% + 80% + 100% 

*Времетраенето на рекламните спотове не може да надхвърля 

1 минута. 

 



 

 

 

                                                       Общи условия за спонсорство на предавания / рубрики 

1. Спонсорските заставки са по 10 секунди. 

2 .    Цената на излъчванията се калкулират по рекламната тарифа на БНР-Радио Пловдив.  

        Минималните цени за спонсорство се изчисляват на база  50% от базовата цена за съответния часови пояс.   
                  3.     Минималният срок за заявяване на спонсорство на предавания / рубрика е 1 месец. 

                  4.     Бонус към спонсорските договори – безплатен банер за периода на договора. 

 

Отстъпки 

Агенционното възнаграждение е в размер на 25 % 

Комисионното възнаграждение за физически лица по граждански договори се определя по тарифа, утвърдена от УС на БНР 

 

 

Отстъпки за обем 

До 100 лв. 0% 

От 101 до 500 лв. 10 % 

От 501 до 1000 лв. 15 % 

От 1001 до 2000 лв. 20 % 

От 2001 до 3000 лв. 22 % 

От  3001 до 4000 лв. 25 % + безплатен банер 

Над 4001 лв. по споразумение  

 

                                   

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. Цените в тарифата са без ДДС. 
2. Поръчки за излъчвания се приемат в работни дни до 12.00 часа на предходния ден. Заявки, постъпили след този час, но не по-

късно от 16.00 часа, се таксуват еднократно със 100 лв. 
3. Фиксирана позиция в рекламен блок +10%. 
4. Фиксирано излъчване в рамките на 1 час +20%. 
5. Излъчване на рекламен клип извън стандартните рекламни блокове, преди или след новини на кръгъл час (обозначен с 

опознавателен сигнал) +50%. 
6. Споменаване на допълнителна търговска марка в рекламен клип +10% за всяка марка. 
7. Излъчване на рубрики, интервюта и платени репортажи, свързани с Оперативни програми по различни европейски проекти се 

договарят по Тарифата за рубрики на БНР. Коефициентите за сложност и съответните отстъпки се договарят за всеки отделен 
проект и за всяка отделна програма, по която се излъчват рубриките. Информационните клипове по тези програми се 
договарят на базовите цени за отделните програми на БНР.  

8. Условията за отразяване на прояви с благотворителна цел и кампании с обществено значим характер се определят с решение 
на Управителния съвет на БНР. 

9. Стойността на предоставените награди за слушатели, не може да бъде по-малка от стойността на излъчените рекламни 
клипове, изчислени по тарифата на БНР. 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕКЛАМА В САЙТА НА БНР-Радио Пловдив – www.bnr.bg/plovdiv 

 

Рекламен формат* 

 

Продължителност Цена** 

Banner 728 x 90   

/ на ротационен принцип/ 

1месец 

250 лв. 

Banner 300 x 250   

/ на ротационен принцип/ 

1месец 

100 лв. 

Banner  300 x150    

/ на ротационен принцип/ 

1месец 

80 лв. 

Banner  900 х 150  

/ на ротационен принцип/ 

1месец 

300 лв. 

Banner  900 х 250  

/ на ротационен принцип/ 

1месец 

350 лв. 

Публикация на текст и снимка *** 

- 

200 лв. 

Публикация на текст, аудио и снимка *** 

- 

250 лв. 

 

* Формите се приемат след предварително одобрение от страна на медията във формат FLASH, JPEG, PNG или GIF 

** Цените в тарифата са без ДДС 

*** При рекламни публикации текстът и снимките се предоставят на Радиото от възложителя, като се обработват от редактор. 

Аудиозаписите могат да бъдат реализирани от медията или се представят от възложителя. 

- Локация на банер горе център 728 х 90 + 20%. 

- При рекламни договори с общ брутен рекламен обем от 3001 до 4000 лв., медията предоставя опция за безплатно публикуване на 

банер / на ротационен принцип/   за срока на договора. 

- Изработка на статичен banner  -   100 лв. 

- Изработка на video banner –   200 лв. 

 

Отстъпки за рекламни банери 

За период до  2 месеца 0% 

За период от 3 до 5 месеца 10 % 

За период от 6 до 8 месеца 15 % 

За период от 9 до 12 месеца 25 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bnr.bg/plovdiv


 

 

 

 

 

 


