
 

ТАРИФА 

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021 г. 
 

За закупуване на програмно време и осигуряване на предавания 
в програмата на радио 999 

 

* Цените са за единични поръчки. При поднасяне на поръчка от Ваша страна с 

конкретно задание за видовете предизборни продукции, ЩЕ ВИ БЪДЕ 

ИЗРАБОТЕНА ИНДИВИДУАЛНА ОФЕРТА, СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ОТСТЪПКИ за обем. 

* Цените са без ДДС. 

* В цените са включени и изработките на медийните продукти. 

* Излъчването и публикуването на предизборните материали е според 

предварително сключен договор. 

ПАКЕТНИ ОФЕРТИ /ефир/ радио 999 

А 60 излъчвания от 20 сек., всеки ден, за 1 месец - цена 560 лв.;  
/от 30 сек., - 730 лв./ 

Б 90 излъчвания от 20 сек., всеки ден, за 1 месец - цена 712 лв; 
/от 30 сек., - 880 лв./ 

В 120 излъчвания от 20 сек., всеки ден, за 1 месец - цена 860 лв; 
/от 30 сек., - 1030 лв./ 

 
 
 
 



ПАКЕТНИ ОФЕРТИ /ефир/ радио 999 

Г 
150 излъчвания от 20 сек., всеки ден, за 1 месец - цена 1010 лв; 
/от 30 сек., - 1180 лв./ 

Д 
180 излъчвания от 20 сек., всеки ден, за 1 месец - цена 1160 лв; 
/от 30 сек., - 1320 лв./ 

Е 
210 излъчвания от 20 сек., всеки ден, за 1 месец - цена 1250 лв; 
/от 30 сек., - 1460 лв./ 

 

* Над 210 излъчвания в рамките на кампанията- по договаряне 

* Първа и последна позиция в рекламния блок: +30% 

ЦЕНА ЗА ЕДИН БРОЙ ИЗЛЪЧВАНЕ /ефир/ радио 999 

1-20 СЕКУНДИ 15 ЛЕВА 

21-30 СЕКУНДИ 17 ЛЕВА 

НАД 30 СЕКУНДИ ПО ДОГОВАРЯНЕ 

 
 

ДРУГИ ПРОДУКТИ ЦЕНА 

Съобщение за предстоящо събитие – 

до 1 мин.: 

115 лева 

Репортаж в „Новини” Предизборна 

хроника – /до 1.5 мин./ 

250  лева 

Повторение в емисия 125 лева 

За първа позиция в «Предизборна 

хроника» 

+ 125 лева 

Репортаж в програмата по избор 

без синхрон (изказване на участник в 

събитието) 

125 лева на минута 

Репортаж в програмата по избор със 

синхрон (глас на представител): 

190 лв. на минута 

 

 



ОБЕМНИ 

ИНФОРМАЦИОННИ 

ПРОДУКТИ 

ЦЕНА 

 

 

Интервю в ефир или на запис 190 лв. на минута 

Обръщение в ефир/запис 190 лв. на минута 

Визитка / презентация 190 лв. на минута 

Участие в предаване тип „Открито 

студио” (при присъствие на поне 

един участник) 

 625 лева 

Участие в дебат по тема 625 лева  

Видеорепортаж 190 лв. на минута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОФЕРТА 

за публикуване на реклама в сайта на РАДИО 999 - Ямбол и Сливен 

www.radio999bg.com 

 

Публикуване на рекламен банер 

1 000 – 1 250 лв. на месец (според свободните позиции) 

 

 

ЦЕНИ НА ПУБЛИКАЦИИ 

 

За предоставени публикации 

В поток новини:       225 лв. 

Акцент:        250 лв 

Топ новина:        375 лв. 

/Обемът на публикациите е до 1 стандартна машинописна страница и до 2 снимки за 

илюстрация/ 

Видеоклип към публикация  

/предоставен от клиенти с продължителност до 60 сек. 190 лв. 

 

За отразяване на събития с екип на 999: 

В поток новини:       375 лв. 

Акцент:        500 лв 

Топ новина:        625 лв. 

/Обемът на публикациите е до 1 стандартна машинописна страница и до 10 снимки за 

илюстрация/ 

Видеоклип към публикация /вкл. заснемане и монтаж/ :  190 лв./мин 

 

 

УТОЧНЕНИЕ: 

- Отстъпки за комбинирана оферта (радио + сайт). 

- Отстъпки за обем – по договаряне. 

- Цените са без ДДС 

 


