
СПОНСОРСКА ОФЕРТА 
(съобразена с Вътрешните правила за реклама и спонсорство на БНТ за 2009 г., 

базирани на Закона за радио и телевизия) 
 

 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОНСОРСТВО В “МИНУТА Е МНОГО” ПО БНТ1*:   

І. СЪБОТА – часови пояс А: 12-18 ч.:  
1. В началото и в края на предаването заставки, изобразяващи 
наименованието и търговската марка (запазения знак) на спонсора и 
съдържащи примерен текст: "Предаването е реализирано с помощта на 
"..................". Минимално време за спонсорски заставки 10 секунди (5 сек. 
в началото на предаването и 5 сек. в края на предаването) на предаване. 
Цена 480 лв.  
2. В началото или в края на предаването. Минимално време за спонсорска 
заставка на предаване 5 секунди. Цена 240 лв. 
ІІ. СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК, часови пояс РТ1: 19 – 20 ч. 
19. 58 ч., преди “По света и у нас”:  
1. Анонс в “Очаквайте” в прайм тайма. Минимално време за спонсорска 
заставка 5 секунди на предаване. Цена: в петък - 405 лв., в сряда и 
четвъртък - 450 лв.   
ІІІ. СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ ПРИ КОМБИНАЦИЯ:  
1. Спонсорска заставка в началото и в края на предаването и един анонс 
(петък) в “Очаквайте” в прайм тайм: Цена за 4 седмици 3540 лв. 
2. Спонсорска заставка в началото и в края на предаването и три анонса 
(сряда, четвъртък и петък) в “Очаквайте” в прайм тайм: Цена за 4 седмици 
7140 лв. 
* Цените са в съответствие с Тарифата за реклама на БНТ 1 от 15. 03. 2009 г. след 
20 % отстъпка и без включен ДДС. 

 

І. І КРЪГ: 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОНСОРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ В ТВ СЪСТЕЗАНИЕ 
“МИНУТА Е МНОГО” СРЕЩУ НАЗОВАВАНЕ НА СПОНСОРА И 
ИЗПИСВАНЕТО МУ ВЪВ ФИНАЛНИТЕ НАДПИСИ НА ПРЕДАВАНЕТО*:   

1. 200 лв. за паричните награди на тримата състезатели. 
2. Предметна награда за състезателя с най-много точки.  
3. Предметни награди за гостите в студиото, отговорили на въпросите, на 
които състезателите не са отговорили.    
ІІ. ІІ КРЪГ: 
1. 400 лв. за паричните награди на тримата състезатели. 
2. Предметна награда за състезателя с най-много точки. 



3. Предметни награди за гостите в студиото, отговорили на въпросите, на 
които състезателите не са отговорили.    
4. Предметни награди за зрителите, на чиито въпроси състезателите не са 
отговорили.    
5. Парична (100 лв.) или предметна награда за лотарията за зрителски 
въпрос.  
ІІІ. ІІІ КРЪГ: 
1. 600 лв. за паричните награди на тримата състезатели. 
2. Предметни награди за всеки от състезателите, заели ІІ и ІІІ място.  
3. Предметна награда за състезателя с най-много точки.   
4. Предметни награди за гостите в студиото, отговорили на въпросите, на 
които състезателите не са отговорили.    
5. 900 лв. за паричните награди за зрителите, на чиито въпроси 
състезателите не са отговорили.    
6. Предметна награда за лотарията за зрителски въпрос.  
ІV. ІV КРЪГ: 
1. 1200 лв. за паричната награда на победителя. 
2. Предметна награда за победителя.   
V. НАГРАДА ЗА ТРИКРАТНИТЕ  ПОБЕДИТЕЛИ: 
1. Екскурзия в чужбина  
2. Предметни награди за всичките трикратни победители през текущата 
година, които се дават в Новогодишния брой на предаването.  
VІ. СПЕЦИАЛНИ БРОЕВЕ С УЧАСТИЕТО НА ТРИКРАТНИТЕ И 
ГОДИШНИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ, КОИТО СЕ ИЗЛЪЧВАТ 5 ПЪТИ 
ГОДИШНО (по случай Трети март – националния празник на България; 
24-ти май – Деня на славянската писменост и българската култура; 15-ти 
септември – първия учебен ден; 1-ви ноември – Деня на народните 
будители и Коледа):  
І. І КРЪГ: 
1. 500 лв. за паричните награди на четиримата състезатели. 
2. Предметна награда за състезателя с най-много точки. 
3. Предметни награди за гостите в студиото, отговорили на въпросите, на 
които състезателите не са отговорили.    
4. Предметни награди за зрителите, на чиито въпроси състезателите не са 
отговорили.    
5. Парична (100 лв.) или предметна награда за лотарията за зрителски 
въпрос.  
ІІ. ІІ КРЪГ: 
1. 1000 лв. за паричните награди на тримата състезатели. 
2. Предметни награди за всеки от състезателите, заели ІІ и ІІІ място.  
3. Предметна награда за състезателя с най-много точки.   



4. Предметни награди за гостите в студиото, отговорили на въпросите, на 
които състезателите не са отговорили. 
5. 1200 лв. за паричните награди за зрителите, на чиито въпроси 
състезателите не са отговорили.    
6. Предметна награда за лотарията за зрителски въпрос.  
ІІІ. ІІІ КРЪГ: 
1. 1200 лв. за паричната награда на победителя. 
2. Предметна награда за победителя.   
3. 1000 лв. за паричната награда за лотарията за зрителски въпрос. 
*Цените подлежат на договаряне с фирмата-продуцент на предаването “Хронотоп” 
ЕООД и са без включен ДДС. 

  

І. БАНЕРИ: 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ТВ 
СЪСТЕЗАНИЕ “МИНУТА Е МНОГО” – www.minutaemnogo.tv*:   

1. Банер 200 х 90 (в целия уеб сайт) пиксела - 80 лв. 
2. Банер 498 х 46 пиксела (върху 5 под страници ) - 150 лв. 
3. Безплатен банер за всеки спонсор на предаването в Интернет страницата  
на "Минута е много" до края на спонсорския договор. 
*Цените подлежат на договаряне с фирмата-продуцент на предаването “Хронотоп” 
ЕООД и са без включен ДДС. 

 
ПРЕДИМСТВА ЗА СПОНСОРСТВО  

1. Най-дълго просъществувалата (близо 30 години!) телевизионна игра в 
националния ефир, създадена по оригинална концепция; 
2. Надпреварата, във всеки брой на която участват със свои загадки най-
много телевизионни зрители;  
3. Състезанието, в което се раздават най-много и най-разнообразни 
награди; 

В ТВ СЪСТЕЗАНИЕ "МИНУТА Е МНОГО": 

4. Единственото българско предаване със свой клуб, съставен от 
трикратните и годишните победители. 
5. Постоянна аудитория и висок рейтинг. 
За контакти: 
Лилия Райчева – управител на “Хронотоп” ЕООД 
Тел.: 0887 929467 
Е-mail: lraycheva@yahoo.com  
Маркетинг и реклама: Нели Лилова  
Тел.: 0898 216989; 0885 341223  
Е-mail: neli.lilova@gmail.com 
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