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Класацията „БНР ТОП 20“ информира аудиторията 

на БНР за актуалната българска поп и рок музика. 

В селекцията на песните, основен критерий са 

качествата на песента като музика, текст, аранжимент 

и изпълнение. 

„БНР ТОП 20“ се провежда ежеседмично. 

Всяка седмица песните от класацията се излъчват 

в оригинал от понеделник до неделя, включително 

с повторения във всички програми на БНР, 

както и регионалните радиостанции. 

Празнуваме втория рожден ден на „БНР ТОП 20‘‘ на 

9 март, 2020 година. Събитието ще се проведе в 

Клуб Терминал 1. Ще имаме удоволствието да се 

насладим на вълнуващи изпълнения, представени 

от добре познати и популярни български певци 

и музиканти, които са били на първо място в 

класацията през изминалата година.

В Българското национално радио имаме мисията 

да подкрепяме и популяризираме качествената 

българска музика и се надяваме, че ще намерим 

съмишленици, с които да постигнем тази цел. 

Отправяме поканата за партньорство към всички, 

които искат да се включат в тази инициатива с 

надеждата да допринесем за развитието на 

съвременната българска култура. 

А ние, както винаги, ви предлагаме едно 

незабравимо музикално приключение. 
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РЕКЛАМНА ФОРМА ОПИСАНИЕ

Спонсорски заставки
250 бр. (90 бр. по програма „Хоризонт“, 80 бр. 
по програма „Христо Ботев“ и 80 бр. по 
програма „Радио София“)

Рекламни спотове
250 бр. (100 бр. по програма „Хоризонт“, 75 бр. 
по програма „Христо Ботев“ и 75 бр. по 
програма „Радио София“, които ще бъдат 
реализирани в рамките на 1 година)

Лого на партньора

в сайта „БНР ТОП 20“ в рамките на 12 месеца

на поканите за събитието

фото стената в залата на събитието

10 000 лв. без ДДС

ЗЛАТЕН ПАКЕТ
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РЕКЛАМНА ФОРМА ОПИСАНИЕ

Спонсорски заставки
120 бр. (40 бр. по програма „Хоризонт“, 40 бр. 
по програма „Христо Ботев“ и 40 бр. по 
програма „Радио София“)

Рекламни спотове
120 бр. (60 бр. по програма „Хоризонт“,  30 бр. 
по програма „Христо Ботев“ и 30 бр. по 
програма „Радио София“, които ще бъдат 
реализирани в рамките на 1 година)

Лого на партньора

в сайта „БНР ТОП 20“ в рамките на 6 месеца

на поканите за събитието

фото стената в залата на събитието

5 000 лв. без ДДС

СРЕБЪРЕН ПАКЕТ
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УЧАСТНИЦИ
В ГАЛА КОНЦЕРТА „БНР ТОП 20“ 2019 г.

Миро – „Печат от моята душа“ 

JEREMY feat. Кирил Маричков – „Не си сам“

Innerglow – „Chained In Love“

Елена Сиракова – „Толкова студен“

Тони Димитрова и Стефан Илчев – „Животът“

Б.Т.Р. – „Тези Дни“ 

Миро и Койна Русева – „Нависоко“

Любо Киров – „Както преди“  

Тангра – „На прага“  

MIRY – „Kinda Love You“  

Innerglow – „So Long“  

Saint Electrics – „Inside My Dream“  

Славин Славчев – „Да не сме сами“  

Миро и Койна Русева – „Ти защо си тук“  

A.L.E.K.S. – „Shivers“  

SoulBMoll – „Огън и лед“  

Стенли – „Чужди тела“ ft. Nicol
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