
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

ХОРИЗОНТ ДО ОБЕД - Сто-лица култура: Пловдив 2019 
 

Първо гледаме, после говорим 
 

През 2019 година Пловдив е европейска столица на културата заедно с италианския град 
Матера. Това изключително събитие отново ще постави България и древния град във фокуса 
на световното внимание и ще привлече туристи, арт-експерти, ценители на изкуствата от 
най-различни страни.  
 
БНР отдава дължимото с двучасов авторски блок в рамките на предаването „Хоризонт до 
обед“, излъчвано едновременно в програмите „Хоризонт“ и Радио Пловдив. Предаването 
включва репортажи от ключови инициативи и анонсиране на предстоящи събития в 
рамките на „Пловдив 2019“. 
 
Предаванията се планират с честота до три понеделника на месец в зависимост от 
програмата на „Пловдив 2019“.  
 
Защо в "Хоризонт до обед"? 
 
Предаването Хоризонт до обед е единственото делнично предаване на програма 
„Хоризонт“ с добро представяне в социологическите проучвания с константно висок 
слушателски интерес, което същевременно с това може да обръща внимание и на трайните 
тенденции и динамиката на обществения живот, без непременно да бъде обвързано с 
текущите събития на деня. Тези негови характеристики се обуславят от времевия пояс на 
излъчване - дневните политически, икономически, парламентарни, правителствени 
събития обикновено са току що започнали по време на излъчването на предаването. 
Репортажите от тях естествено попадат в следващите блокове предавания "12+3" и „Нещо 
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повече", а точно това отваря нишата, в която "Хоризонт до обед" търси дискусията върху 
трайните тенденции и граждански емоции в пълнотата на социалното живеене, а това 
включва неизменно и животът на и в изкуствата. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ 
 

 

програма ден заставка брой предавания

брой заставки в  

началото и в  края 

на ру бриката

брой заставки до 

автоанонса за 

ру бриката

общ брой 

заставки

СТОЙНОСТ НА 

ПАКЕТА БЕЗ ДДС

бону с 

рекламни 

клипове

Хоризонт
понеделник - 

неделя
до 10" 4 8 12 20 1 500,00 лв. 10

програма ден заставка брой предавания

брой заставки в  

началото и в  края 

на ру бриката

брой заставки до 

автоанонса за 

ру бриката

общ брой 

заставки

СТОЙНОСТ НА 

ПАКЕТА БЕЗ ДДС

бону с 

рекламни 

клипове

Хоризонт
понеделник - 

неделя
до 10" 8 16 24 40 2 000,00 лв. 20

програма ден заставка брой предавания

брой заставки в  

началото и в  края 

на ру бриката

брой заставки до 

автоанонса за 

ру бриката

общ брой 

заставки

СТОЙНОСТ НА 

ПАКЕТА БЕЗ ДДС

бону с 

рекламни 

клипове

Хоризонт
понеделник - 

неделя
до 10" 12 24 36 60 2 500,00 лв. 30

програма ден заставка брой предавания

брой заставки в  

началото и в  края 

на ру бриката

брой заставки до 

автоанонса за 

ру бриката

общ брой 

заставки

СТОЙНОСТ НА 

ПАКЕТА БЕЗ ДДС

бону с 

рекламни 

клипове

Хоризонт
понеделник - 

неделя
до 10" 16 32 48 80 3 000,00 лв. 40

програма ден заставка брой предавания

брой заставки в  

началото и в  края 

на ру бриката

брой заставки до 

автоанонса за 

ру бриката

общ брой 

заставки

СТОЙНОСТ НА 

ПАКЕТА БЕЗ ДДС

бону с 

рекламни 

клипове

Хоризонт
понеделник - 

неделя
до 10" 20 40 60 100 3 500,00 лв. 50

програма ден заставка брой предавания

брой заставки в  

началото и в  края 

на ру бриката

брой заставки до 

автоанонса за 

ру бриката

общ брой 

заставки

СТОЙНОСТ НА 

ПАКЕТА БЕЗ ДДС

бону с 

рекламни 

клипове

Хоризонт
понеделник - 

неделя
до 10" 24 48 72 120 4 000,00 лв. 60
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