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Рекламна тарифа 2023 национален ефир
2022

* Цената на спотове с различна продължителност се изчислява по следната схема:

Секунди 5‘‘ 10‘‘ 15‘‘ 20‘‘ 25‘‘ 30‘‘ 35‘‘ 40‘‘ 45‘‘ 60‘‘

Коефициент 0,5 0,6 0,75 0,85 0,95 1 1,25 1,5 1,7 2

Видове утежнения

+ 10 % при позициониране в 
начало/край на рекл. блок

+ 20 % за всяка допълнителна 
марка/продукт

+ 50 % при излъчване в 
самостоятелен рекламен блок

Сезонни условия

- 20 % сезонно намаление
от 01.01. - 01.03.
- 20 % сезонно намаление
от 01.07. - 01.09.
+ 20 % сезонно увеличение 
от 01.11. - 31.12.

Сезонните условия не 
се прилагат при 
предоставяне на 
програмно време за 
създаване на и 
излъчване на 
радиопрограми с 
обществена 
значимост, 
реализирани 
съвместно с Дарик.

Дарик радио си 
запазва правото да 
променя цените за 
часови пояси , които 
съвпадат с преки 
предавания на 
футболни мачове, 
както и други 
спортни и 
обществени събития.

Изработка на спотове

280 лв спот с готов сценарий и 
1 глас
+ 60 лв за всеки допълнителен 
глас
+ 100 лв за сценарий
50 % завишение за 
експресна изработка на спот 
(24 часа)

Цените са без ДДС

Цените са за спот 
30 секунди *
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Рекламна тарифа 2023 софийски ефир
2022

* Цената на спотове с различна продължителност се изчислява по следната схема:

Секунди 5‘‘ 10‘‘ 15‘‘ 20‘‘ 25‘‘ 30‘‘ 35‘‘ 40‘‘ 45‘‘ 60‘‘

Коефициент 0,5 0,6 0,75 0,85 0,95 1 1,25 1,5 1,7 2

Видове утежнения

Сезонни условия

- 20 % сезонно намаление
от 01.01. - 01.03.
- 20 % сезонно намаление
от 01.07. - 01.09.
+ 20 % сезонно увеличение 
от 01.11. - 31.12.

Сезонните условия не 
се прилагат при 
предоставяне на 
програмно време за 
създаване на и 
излъчване на 
радиопрограми с 
обществена 
значимост, 
реализирани 
съвместно с Дарик.

Дарик радио си 
запазва правото да 
променя цените за 
часови пояси , които 
съвпадат с преки 
предавания на 
футболни мачове, 
както и други 
спортни и 
обществени събития.

Изработка на спотове

280 лв спот с готов сценарий и 
1 глас
+ 60 лв за всеки допълнителен 
глас
+ 100 лв за сценарий
50 % завишение за 
експресна изработка на спот 
(24 часа)

+ 10 % при позициониране в 
начало/край на рекл. блок

+ 20 % за всяка допълнителна 
марка/продукт

+ 50 % при излъчване в 
самостоятелен рекламен блок

Цените са без ДДС

Цените са за спот 
30 секунди *
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Рекламна тарифа 2023 региони

Цените са без ДДС

2022

* Цената на спотове с различна продължителност се изчислява по следната схема:

Секунди 5‘‘ 10‘‘ 15‘‘ 20‘‘ 25‘‘ 30‘‘ 35‘‘ 40‘‘ 45‘‘ 60‘‘

Коефициент 0,5 0,6 0,75 0,85 0,95 1 1,25 1,5 1,7 2

Видове утежнения

Сезонни условия

- 20 % сезонно намаление
от 01.01. - 01.03.
- 20 % сезонно намаление
от 01.07. - 01.09.
+ 20 % сезонно увеличение 
от 01.11. - 31.12.

Сезонните условия не 
се прилагат при 
предоставяне на 
програмно време за 
създаване на и 
излъчване на 
радиопрограми с 
обществена 
значимост, 
реализирани 
съвместно с Дарик.

Дарик радио си 
запазва правото да 
променя цените за 
часови пояси , които 
съвпадат с преки 
предавания на 
футболни мачове, 
както и други 
спортни и 
обществени събития.

Изработка на спотове

280 лв спот с готов сценарий и 
1 глас
+ 60 лв за всеки допълнителен 
глас
+ 100 лв за сценарий
50 % завишение за 
експресна изработка на спот 
(24 часа)
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ЗОНА 1: 
• Бургас - Сливен, Ямбол
• Варна - Добрич, Шумен
• Пловдив – Пазарджик, 

Велинград, Карлово
• Русе - Велико Търново, 

Габрово

ЗОНА 2:
• Благоевград -

Кюстендил
• Враца - Монтана, Видин 

Плевен
• Стара Загора - Хасково, 

Кърджали, Свиленград

пон-нед. 30 сек. 30 сек.

07:00-10:00 52 46

10:00-12:00 36 32

12:00-16:00 40 36

16:00-19:00 48 40

Цената във всеки клас е за отделен регионален ефир.

+ 10 % при позициониране в 
начало/край на рекл. блок

+ 20 % за всяка допълнителна 
марка/продукт

+ 50 % при излъчване в 
самостоятелен рекламен блок

19:00-22:00 28 20
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Реклама в „Дарик Носталжи“ 2023

Цените са без ДДС

2022

+ 10 % при позициониране в 
начало/край на рекл. блок

+ 20 % за всяка допълнителна 
марка/продукт

+ 50 % при излъчване в 
самостоятелен рекламен блок

Цените са за спот 
30 секунди 

пон.-пет. цена в лева

07:00 - 12:00 29

12:00 - 18:00 19

18:00 - 00:00 9

Рекламна 
тарифа

Рекламен 
пакет 60 
минути 

Exclusive

07:00 - 10:00 40

10:00 - 17:00 20

17:00 - 20:00 30

20:00 - 23:00 10

Клиентът получава за 1 час 4 излъчвания на 
клип до 15 сек. с послание „Този час е без 
реклама благодарение нас…“

Прогноза 
за време

Излъчва се на всеки 
час от 07:00 до 19:00 
часа. 

Пакетна цена за 90 
спонсорски заставки. 

990 лева

Видове 
утежнения
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