Тарифа за ползване на студийната база Студио 5 (Голямо студио на БНР Радио
Благоевград)

I. Услуга в студийната база

Стойност с
ДДС

1. Ползване на Студио 5:
120 лв./час
 за запис на симфонично-ораториална и филмова музика
 за запис на симфонична музика, големи вокални, инструментални 100 лв./час
и вокално-инструментални формации (ансамбли и др.)
70 лв./час
 за запис на камерна музика и средни вокални, инструментални и
вокално-инструментални формации.
50 лв./час
 за запис на малки вокални, инструментални или вокалноинструментални формации
Забележка:
За подготовка на студиото преди започване на запис се плаща 1 час - 50% от
стойността на услугата.
2. Ползване на апаратна на Студио 5:
 за монтажи, смесване, мастериране на запис
 за прослушване на запис

40 лв./час
12 лв./час

3. Ползване на Студио 5 за репетиция:
20 лв./час
 без озвучаване
40 лв./час
 с озвучаване
Забележка:
За подготовка на студиото преди започване на репетиция с озвучаване – 30 мин. - 50%
от стойността на услугата.
4. Ползване на Студио 5 за пресконференции и презентации:
60 лв./час
 без озвучаване
80 лв./час
 с озвучаване
90 лв./час
 с озвучаване и мултимедия
Забележка:
За подготовка на студиото преди започване на пресконференция или презентация – 30
мин. - 50% от стойността на услугата.
5. Презапис от контролен запис на части от излъчени програми:
 до 20 минути
 над 20 минути

70 лв.
по договаряне

6. Презапис на фонограма върху CD, DAT:
 начална такса
 за всяка минута презапис

4 лв.
0.30 лв./мин.

7. Презапис на фонограма върху аналогова касета:
 начална такса
 за всяка минута презапис

4 лв.
0.40 лв./мин.

1

8. Презапис на запис от фонда на Радио Благоевград върху CD,
DAT или аналогова касета:
 начална такса
 за всяка минута презапис

5 лв.
0.50 лв./мин.

II. Заключителни разпоредби
1. Ползването на услуги по настоящата тарифа става със заявка на клиента.
2. Предварителното заявяване и планиране на студийната база се извършва, чрез
заплащане на капаро в размер на 20% от стойността на услугата, но не по-малко от 1
час студийно време. При отказване на исканата услуга, капарираната сума остава в
полза на Радио Благоевград.
3. Посочените в настоящата тарифа цени по т. 1 до т. 4 включват само ползване на
обектите и не включват възнаграждението на екипите за труда. Възнаграждението за
екипа се заплаща по Тарифата за извършен труд.
4. Цените по настоящата тарифа включват ДДС.
5. Услуги, които не са посочени в тарифата се таксуват по сходство или по
споразумение.
6. Услугите по настоящата тарифа се заплащат при получаване на готовата продукция.
7. Записите се прехвърлят върху цифров носител на клиента (CD/DVD). Прехвърлянето
на готовия продукт върху носител на клиента е безплатно за първия брой, всеки
следващ се заплаща по 2 лв./брой.
8. Цените на настоящата тарифа са минимални. Всички услуги могат да се договарят с
клиентите в зависимост от сложността на извършваната услуга, но не по-ниски от
настоящата тарифа.

Тарифа за извършен труд
за екип от звукорежисьор и звукотехник (в Голямо студио на Радио Благоевград)
1. За музикални и драматични записи
10 лв./ час
2. За монтаж, смесване и мастериране на музикални и драматични
10 лв./ час
записи
3. За прослушване на запис
3 лв./ час
4. За репетиции, презентации и пресконференции без озвучаване
2 лв./ час
5. За репетиции, презентации и пресконференции с озвучаване
5 лв./ час
Забележка:
Цените по настоящата тарифа включват ДДС.
При полагане на извънреден труд, заплащането се договаря между заявителя и екипа,
като се съобразяват с минималните фиксирани ставки за час.
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