
 

ТАРИФА 

 

 

РАДИО МАЯ - ЗА БУРГАС И ВАРНА 

 

ЕМИСИИ НОВИНИ 

Периодичност Всеки ден от понеделник до петък 

Делник На всеки час от 07:00 ч. до 18:00 часа.  

 

Форми на предизборно отразяване 

Информация в емисия 40 лв. 

Поддържаща информация в емисия 15 лв. 

* Минимум 3 излъчвания на ден. 

 

ПРЕДИЗБОРНИ КЛИПОВЕ 

Изработка По договаряне 

Изработка и излъчване По договаряне 

Едно излъчване 15 лв. 

* Минимум 10 дни по 5 излъчвания на ден. 

При обем над 10 дни - 30% 

За фиксирана позиция за излъчване + 20% 

 

РАДИО МАЯ ШУМЕН 

 

ЕМИСИИ НОВИНИ 

Периодичност Всеки ден от понеделник до неделя 

Делник На всеки час от 07:00 ч. до 18:00 часа.  

 

Форми на предизборно отразяване 

Информация в емисия 30 лв. 

Поддържаща информация в емисия 10 лв. 

* Минимум 3 излъчвания на ден. 

 

ПРЕДИЗБОРНИ КЛИПОВЕ 

Изработка По договаряне 

Изработка и излъчване По договаряне 

Едно излъчване 10 лв. 

* Минимум 10 дни по 5 излъчвания на ден. 

При обем над 10 дни - 30% 

За фиксирана позиция за излъчване + 20% 

 

 

ЗА КОНТАКТИ: ТАТЯНА ЯНЕВА - 0888 09 99 88 



 

Доставчик на медийна услуга „МК СТУДИО“ ЕООД, гр. Бургас 

 

Дружеството притежава Индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга, 

издадени от СЕМ за територията на гладовете Бургас, Варна и Шумен.  

Честоти на излъчване: 

- Бургас 103.90 FM 

- Варна 96.40 FM 

- Шумен 99.80 FM 

 

Радио Мая е регионална радиостанция от град Бургас. Радиостанцията започва да 

излъчва емисии през 1993 г., като комбинира предаванията на „Гласът на Америка“, 

сателитната музикална станция VOA Europe и собствени предавания. 

През 2015 г. Радио Мая разшири покритието си и започна излъчване във Варна (96.4 

MHz) и Шумен (99.80 MHz). В резултата на това медията достига до своите 

слушатели в областите Бургас, Варна, Шумен, Добрич, Разград и Търговище. 

Музикалният формат на Радио Мая включва съвременни хитове и най-доброто от края 

на 80-те до днес. Основен акцент в програмната схема на радиото са новинарските 

емисии и публицистичните предавания. Новините са на кръгъл час от 9 до 18 всеки 

делничен ден.  

На база на задълбочени анализи, проучвания и анкети, свързани със слушателската 

аудитория, близо 30% са до 18- годишна възраст. Големият процент – близо 50 са 

слушатели от 18 до 49 години. 

Радио Мая разполага с опитен, професионален състав, с изключително модерна и 

съвременна материална база и технологично оборудване. Радиото е желан и надежден 

партньор в продължение на години на редица общински и държавни организации; 

участва в популяризирането на европейски проекти; работи активно с големи 

търговски компании.  

 


