
                      ТАРИФА НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО 

           ЗА  СТУДИЙНИ И ИЗВЪНСТУДИЙНИ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 

 

 

I. Услуга в студийна база                                                                     Стойност (без   ДДС) 

 

1. Ползване на студио № 1  

- за музикален запис на симфонична, филмова,  

поп, рок, джаз и народна музика                                                         200 лв./час                                                                       

- за запис на камерна музика                                                               150 лв./час 

- за концерти                                                                                   300 лв./час 

- за концерти със запис       350 лв./час         

- за други събития                  300лв./час 

Забележка: За достъп на тв екип за телевизионно заснемане 200лв.                

 

2. Ползване на студио № 2 

- за музикален запис                                                                             100 лв./час 

- за говорен запис                                                                                   70 лв./час 

 

3. Ползване на  студио № 5        50 лв./час 

  

4. Ползване на студио № 3, 8, 9 и 10                  40 лв./час 

    

      Забележка: За подготовката на студиото преди започване на запис/концерт/други 

събития - 50 % от стойността на услугата на час.  

  

5.   Ползване на апаратна 

- смесване на музикален запис                                                               80 лв./час 

- монтаж на музикален запис                                                                 80лв./час 

- прослушване                            20лв./час                                                                                       

- презапис             50лв./час 

Забележка : 

      Презаписът се извършва върху носител на клиента  

 

6. Ползване на апаратна към зала „България”      80лв./час 

 

7. Ползване на Мраморно фоайе/самостоятелно или 

след събитие /                                           70лв./час 

 

 II. Ползване на извънстудийна техника 

-Мобилно Студио                                                                                     1000 лв./ ден(8 часа) 

-Микрофон              Neumann U87/U89/TLM 193/TLM 103                      70 лв./ден 

-Микрофон              Neumann KM84/KM184/КМ185                                 35 лв./ден 

-Микрофон              Sennheiser E604                                                            35лв./ден 

-Микрофон              Sennheiser MKH 416P48                                              60лв./ден 

-Стойка за микрофон K&M                                                                            6 лв./ден  

-Звукосмесителн пулт       Allen Heath ZFX 14                                            40 лв./ден 

-Звукосмесителен пулт      Soundcraft Spirit 16                                            50 лв./ден  

-Звукосмесителен пулт      YAMAHA MG32                                               70лв./ден 

-Звукосмесителен пулт      YAMAHA MG316                                             50лв./ден 



-Проектор                                                                                                        40 лв./ ден  

-2 микрофона, рекордер - Стерео запис                                                       60 лв./ час  

-Allen Heath QU16 – запис до 16 канала - Многоканален запис                80лв./ час                                      

-2 активни тонколони,2 микрофона, звукосмесителен пулт -  Озвучаване на малки 

събития                                                                                                            100 лв./час                                   

-1 камера, видео пулт -  Видео Стрииминг                                                  200 лв./час  

  

III.Ползване на зала за пресконференции/Медиен център БНР№31/        150лв./час 

 -Озвучителна техника 

-ТВ монитор 

 

   

 

 

IV. Заключителни разпоредби 

 

1. Ползването на услуги по настоящата тарифа става с писмо (заявка) на клиента и 

подписан договор, уреждащ отношенията на страните във връзка с услугата. 

Услугите се извършват от екипи на БНР. 

2. След предварителното заявяване и планиране се сключва договор и заплащане 

три дни преди ползване на услугата. При отказ на исканата услуга , се удържат 

50% от внесената сума в полза на БНР. 

3. Окончателното уреждане на финансовите отношения се извършва с протокол, 

подписан от двете страни. 

4. Тарифата с прилежащите приложения/Приложение №1 и Приложение №2/ 

включва цената на обектите, техническите средства, инструментите и 

възнагражденията на екипите, извършили услугата. 

5. Заплащането на труда се договаря между заявителя и екипа, според сложността 

на услугата, като се съобразява с минималните фиксирани ставки за час в 

Приложение № 1. 

6. Цените по настоящата тарифа не включват ДДС. 

7. Услуги, които не са посочени в тарифата се таксуват по сходство или по 

споразумение, но не по-ниски от посочените в настоящата Тарифа. 

8.  В конкрeтни случаи и по изключение цените на услугите по тази тарифа могат 

да бъдат променяни само с решение на Управителния съвет на БНР. 

 

 

 

 

               Настоящата  тарифа е утвърдена от Управителния съвет на БНР на ………2020 

г. и влиза в сила от ……………2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение № 1 

 

Тарифа за положен труд 

 

1. Музикални записи/концерти – по договаряне, но не по-малко от : 

 

- за звукорежисьор и звукоинженер                                              35 лв./час 

- за звукотехник и звукооператор                                                  30 лв./час 

 

2. Монтаж на музикални записи – по договаряне, но не по-малко от: 

 

- за звукорежисьор и звукоинженер                                              30 лв./час 

- за звукотехник и звукооператор                                                  20 лв./час 

 

3. Смесване на многоканален запис – по договаряне, но не по-малко от : 

 

- за звукорежисьор и звукоинженер                                              30 лв./час 

- за звукотехник и звукооператор                                                  25 лв./час 

 

4. Презапис : 

- за звукотехник, звукооператор                                                     20 лв./час 

 

       5. Прослушване - звукооператор :                                                 15 лв./час  

 

       6.Акордьор                         60лв./ден 

 

      7.Техник – студийна дейност, касиер                                             50лв./ден 

 

      8.Инженер на мобилно студио                                                       100 лв./ ден(8 часа) 

 

      9.Техник за озвучаване и извън студийни записи                          30лв./час  

 

     10.Видео Оператор                                                                              40 лв./час 

 

     11.Инженер за видео стрииминг                                                         40 лв./час  

 

     12.Техник – извънстудийна дейност                                                 100 лв./ден  

 

 

 

Забележка : Положеният  труд се извършва в извънработно време. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Приложение 2 

 

 

 

                 ПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ 

 

 

Роял                                                   25 лв./ час 

Арфа                                                  30 лв./час 

Тимпани                                            10 лв./час 

Ксилофон                                          10 лв. /час  

Вибрафон                                          10 лв./час   

Глокеншпил                                      10 лв./час   

Маримба                                            10 лв./час  

Клавесин                                            10 лв./час   

Челеста                                               10 лв./час 

Контрабас                                           10 лв./час 

Други ударни (перкусии)                    5 лв./час  

 

  

Забележка:  

1.Цените са без ДДС 

2.При  необходимост  инструментите да бъдат използвани извън БНР, се сключва 

договор с клиента, като цените се договарят  извън тази тарифа (посочените цени са 

ориентировъчни). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


