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БУДИТЕЛ НА ГОДИНАТА е обществена кампания, която излъчва десет лично-
сти, вдъхновили околните, създали промяната и творили през годината добро. 
Създадена през 2014 г. от Ива Дойчинова, кампанията се взира в обществото и 
търси неговите съвременни будители. 

Екип от журналисти на БНР номинира най-изявените личности и проекти 
през изминалата година, а слушателите на общественото радио изпращат 
в продължение на три седмици номинации за своите будители.

Сред всички номинирани, жури ще определи 10-те имена, белязали година-
та със своята будителска дейност. Членове на журито тази година са: проф. 
Огнян Герджиков, проф. Пламен Павлов, Eвелина Андреева, Елеонора Гадже-
ва, Румен Манов и Добрина Чешмеджиева. 

На специално създадена платформа всеки ще може да гласува за един от де-
сетте номинирани, чиято дейност и кауза подкрепя. Кой от тях е "Будител на го-
дината 2021" ще стане ясно на тържествена церемония, която традиционно ще 
се проведе и излъчи на празничния 1 ноември.

ЕДНА КАМПАНИЯ НА       БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО

ÁÓÄÈÒÅË

ÃÎÄÈÍÀÒÀ

2021

ÍÀ

www.piero97.com



15 000.00 лв. /без ДДС/

ÇËÀÒÅÍ ÑÏÎÍÑÎÐÁÓÄÈÒÅË

ÃÎÄÈÍÀÒÀ

2021

ÍÀ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БОНУСИ:
• лого на спонсора във всички PR-публикации;
• лого на спонсора в излъчването на онлайн визитките;
• информация за спонсора на FB-страницата на „Будител на годината“;
• възможност партньорът да предостави специална награда на церемонията;
• 2 бр. фикс банера на събитието;
• лого на партньора на платформата за гласуване;
• до 50% от спонсорските заставки могат да бъдат трансформирани в клипове, при желание от 
страна на клиента като брутната стойност на пакета трябва да се запази.

.

ЗАБЕЛЕЖКА:
В случай, че рекламните спотове на спонсорите са с различна продължителност от 30“, стойността 
се изчислява на база коефициентите, заложени в Тарифата за реклама за спотове, различни от 
30“. Броят на излъчванията се коригира до достигане стойността на съответния пакет.

СПОТ 30” ОБЩОСПОНСОРСКА
ЗАСТАВКА

БАНЕР
ДНИ

PR
ПУБЛИКАЦИЯ

 Програма „Хоризонт” 110 57   167

 Програма „Христо Ботев” 60 30   90

 Радио София 100 62   162

 bnr.bg   30 4 34

 ОБЩО 270 149 30 4 453

РАДИО

Срок на предложението:
01.09.2021 г. – 31.01.2022 г.
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10 000.00 лв. /без ДДС/

ÑÐÅÁÚÐÅÍ ÑÏÎÍÑÎÐÁÓÄÈÒÅË

ÃÎÄÈÍÀÒÀ

2021

ÍÀ
СПОТ 30” ОБЩОСПОНСОРСКА

ЗАСТАВКА
БАНЕР

ДНИ
PR

ПУБЛИКАЦИЯ

 Програма „Хоризонт” 56 42   98

 Програма „Христо Ботев” 26 28   54

 Радио София 50 32   82

 bnr.bg   22 2 24

 ОБЩО 132 102 22 2 258

РАДИО

Срок на предложението:
01.09.2021 г. – 31.12.2021 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БОНУСИ:
• лого на спонсора във всички PR-публикации;
• лого на спонсора в излъчването на онлайн визитките;
• информация за спонсора на FB-страницата на „Будител на годината“;
• възможност партньорът да предостави специална награда на церемонията;
• 1 бр. фикс банер на събитието;
• лого на партньора на платформата за гласуване;
• до 50% от спонсорските заставки  могат да бъдат трансформирани в клипове, при желание от 
страна на клиента като брутната стойност на пакета трябва да се запази.

ЗАБЕЛЕЖКА:
В случай, че рекламните спотове на спонсорите са с различна продължителност от 30“, стойността 
се изчислява на база коефициентите, заложени в Тарифата за реклама за спотове, различни от 
30“. Броят на излъчванията се коригира до достигане стойността на съответния пакет.

www.piero97.com



4 999.50 лв. /без ДДС/

ÁÐÎÍÇÎÂ ÑÏÎÍÑÎÐÁÓÄÈÒÅË

ÃÎÄÈÍÀÒÀ

2021

ÍÀ
СПОТ 30” ОБЩОСПОНСОРСКА

ЗАСТАВКА
PR

ПУБЛИКАЦИЯРАДИО

 Програма „Хоризонт” 35 5  40

Програма „Христо Ботев”  5  5

 Радио София 18 17  35

 Интернет   2 2

 ОБЩО 53 27 2 82

Срок на предложението:
01.09.2021 г. – 31.12.2021 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БОНУСИ:
• лого на спонсора във всички PR-публикации;
• лого на спонсора в излъчването на онлайн визитките;
• информация за спонсора на FB-страницата на „Будител на годината“;
• възможност партньорът да предостави специална награда на церемонията;
• лого на партньора на платформата за гласуване.

ЗАБЕЛЕЖКА:
В случай, че рекламните спотове на спонсорите са с различна продължителност от 30“, стойността 
се изчислява на база коефициентите, заложени в Тарифата за реклама за спотове, различни от 
30“. Броят на излъчванията се коригира до достигане стойността на съответния пакет.

www.piero97.com



2500.00 лв. /без ДДС/

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÍÀ ÎÔÅÐÒÀÁÓÄÈÒÅË

ÃÎÄÈÍÀÒÀ

2021

ÍÀ
Планиране, според предпочитанията на клиента и полагаемите отстъпки.

Включва излъчване на спонсорски заставки, рекламни клипове, банери и ПР-публика-
ции, остойностени по действащата в момента тарифа за радио и интернет реклама на 
БНР.

Допълнителна специална отстъпка 5%.

Срок на предложението:
01.09.2021 г. – 30.11.2021 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БОНУСИ:
• лого на спонсора във всички PR-публикации;
• лого на спонсора в излъчването на онлайн визитките;
• информация за спонсора на FB-страницата на „Будител на годината“;
• възможност партньорът да предостави специална награда на церемонията;
• лого на партньора на платформата за гласуване.

ЗАБЕЛЕЖКА:
В случай, че рекламните спотове на спонсорите са с различна продължителност от 30“, стойността 
се изчислява на база коефициентите, заложени в Тарифата за реклама за спотове, различни от 
30“. Броят на излъчванията се коригира до достигане стойността на съответния пакет.
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