
ЦЕНОВА ЛИСТА 

 
 

                                        СОЦИАЛНИЯТ ПОРТАЛ НА БЪЛГАРИЯ  -   NOVAVEST.BG 

Отличаваме се от всички останали с оригиналната си визия, иновативен дизайн и социално 

отношение към новините. Нашите читатели са от всички възрастови групи и с различно социално 

положение. 

Цели 90% от аудиторията на сайта са от България.  

Съотношението мъже:жени е с под 10% в полза на мъжете. 

27.5% от посетителите са на възраст между 18-24г., 33.5% са между 25-34 г, а останалите 39% са 

над 35 години.  

В пиковите часове повече от 200 души четат сайта едновременно. Според данните на Google 

Analytics „Нова Вест“ има над 1 187 000 реални потребители досега и генерира над 300 000 

прегледа месечно. 
 

 

 

 

За контакти относно реклама:  
       office@novavest.bg                                        телефон: +359 988 758 106 

 



 
 

 

 

Всички основни банер позиции са видими както на десктоп (лаптоп и настолен компютър), така и във версията за 

мобилни устройства и таблети. Някой от банер позициите са приспособими и посоченият размер е максимален.  

Оскъпяване за банери с политическа реклама: 50 % 

 

 

 

МЕДИЙНИ УСЛУГИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НОВА ВЕСТ 

БАНЕР РЕКЛАМА НА ПЕРИОДИ  ПРИ 50% ВИДИМОСТ 

Основни банер позиции / посочените размери са в пиксели 
№ Рекламен 

формат 
Позиция Месечни 

импресии 
Уникални 

посещения 
Цена за 
10 дни 

Макет и изисквания 

1 Банер 1 
Размер: 540х90 

главна страница и  
вътрешна страница 
при публикации 

120 000 60 000 100 лв. Вид: Изображение 
Формат: .jpg до 50Кb 

2 Банер 2 
Размер: 300x250 

главна страница и  
вътрешна страница 
при публикации 

120 000 60 000 120 лв. Вид: Изображение 
Формат: .jpg до 50Кb 

3 Банер 3 
Размер: 720х180 

главна страница 20 000 10 000 50 лв. Вид: Изображение 
Формат: .jpg до 70Кb 

4 Банер 4 
Размер: 300x250 

главна страница  и 
вътрешна страница 
при публикации 

120 000 60 000 100 лв. Вид: Изображение 
Формат: .jpg до 50Кb 

5 Банер 5 
Размер: 720х180 

вътрешна страница 
при публикации 

120 000 420 000 140 лв. Вид: Изображение 
Формат: .jpg до 50Кb 

6 Банер 6 
Размер: 300x250 

вътрешна страница 
в статия 

120 000 60 000 160 лв. Вид: Изображение 
Формат: .jpg до 50Кb 

7 Банер 7 
Размер: 300x250 

вътрешна страница 
под статия 

120 000 60 000 140 лв. Вид: Изображение 
Формат: .jpg до 50Кb 

8 Банер 8 
Размер: 300x250 

вътрешна страница 
под статия 

120 000 60 000 140 лв. Вид: Изображение 
Формат: .jpg до 50Кb 

9 Анимиран Банер  
Размер: 300x250  

Всички позиции 

главна страница и 
вътрешна страница 

при публикации 

Възможност: при Банер 2, 4, 7 или 8 
Оскъпяване: 40 % от единичната цена 

Вид: Анимация 
Формат: .swf до 
500Кb 

10 Тапет зад сайта  
Размер: 
мин. 1280х768  

главна страница и 
вътрешна страница 

при публикации 

120 000 60 000 При 
запитване 

Вид: Изображение 
Формат: .jpg до 
200Кb 

Видимост/Оскъпява
не - % върху базовата 

цена 

Видимост: 50% 
Оскъпяване: 0 % 

Видимост: 75% 
Оскъпяване: 25 % 

Видимост: 100% 
Оскъпяване: 50 % 



Можем да Ви предложим и разнообразни медийни услуги. Те са подходящи, както за добре развити фирми 

и организации, така и за по-малък бизнес. Насочени са към публичния, обществен и политически живот. 

Стандартни услуги / само за ползване в Нова Вест 
№ Вид  Описание Единична 

Цена 
Оскъпяване 

11 Стандартна  
публикация 

Стандартната публикация включва 1 
снимка/видео (предоставени от Вас) и 

предварително предоставен текст до 2500 
символа (1 страница) 

60 лв. Политическа 
50 % 

12 Мултимедийна 
публикация 

Мултимедийната публикация включва до 10 
снимки/видеo (предоставени от Вас)  и 

предварително предоставен текст до 2500 
символа (1 страница) 

90 лв. Политическа 
50 % 

13 Изготвяне и 
публикуване на 
съобщение 

Изготвянето и публикуването на мултимедийно 
съобщение включва до 10 снимки/видеo 

(предоставени от Вас) и подготовка на текст от 
нас до 2500 символа (1 страница) 

160 лв. Политическо 
100 % 

14 Изготвяне и 
публикуване на 
авторска рекламна 
публикация 

Изготвянето и публикуването на рекламна 
публикация включва до 10 снимки/видеo 

(предоставени от Вас) и подготовка на текст от 
нас до 2500 символа (1 страница) 

160 лв. Политическа  
100 % 

Видимост/Оскъпяване - 
% върху базовата цена 

Видимост: 50% 
Оскъпяване: 0 % 

Видимост: 75% 
Оскъпяване: 25 % 

Видимост: 100% 
Оскъпяване: 50 % 

Нестандартни услуги / само за ползване в Нова Вест 

15 Поставяне във 
Facebook  страница  

Публикуване в официалната Facebook страница 
„Нова Вест“ и закачане на публикацията за 12 

часа (Само за публикации в „Нова Вест“)  

30 лв. Политическа     
50 % 

16 Разпространение 
във Facebook  
канали 

Разпространение по тематични канали (само за 
публикации в „Нова Вест“) 

50 лв. Политическо    
50 % 

17 Поставяне като 
акцент на „Нова 
Вест“ 

Поставяне на публикация на главната страница 
на сайта за 12 часа. 

60 лв. Политическо    
50 % 

18 Реклама в текста  Подчертана фраза или до шест думи в 
тематична публикация, която да води до 

вашият сайт. Услугата е едноактна на 
публикация и не важи за рекламни статии 

150 лв. Политическо 
100 % 

19 Изработка на 
видео реклама  

Изработката на видео реклама включва 
обработка на видео. Клипът е до 15 сек., 

размер: 300х250 пиксела, формат: видео(Само 
за реклами в Нова Вест) 

200 лв. няма 

20 Изработка на 
стандартен банер 

Изработката включва комбиниране на снимки 
и текст, а размер: 300х250 пиксела, формат: .jpg 

30 лв. няма 

21 Изработка на 
анимиран банер 

Изработката включва анимиране на снимки и 
текст, а размер: 300х250 пиксела, формат: .swf 

90 лв. няма 

Увеличаване обема на 
услугите 

Всяка от услугите може да бъде увеличена като 
обем - двойно увеличаване на обема води до 90 

% оскъпяване 

обем Двоен обем 90 % 

 

 

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ 



За Вашето професионално публично представяне, Ви предлагаме специализиран набор от консултантски 
интернет и публични услуги.  Подходящи за фирми и личности, които искат да подобряват имиджа си. 

Интернет услуги / периодът на услугите е за месец 
№ Вид  Описание Единична 

Цена /за 
месец/ 

Оскъпяване/Макет 

22 Корпоративен 
интернет PR 

Поддръжка на публични корпоративни 
профили и страници в социалните мрежи   

1000 лв. Политическо  
50 % 

23 Личен интернет PR Поддръжка на публични  профили и 
страници в социалните мрежи   

1000 лв. Политическо  
50 % 

24 Facebook реклама Поддръжка, управление и настройка на 
Facebook реклама 

300 лв. Няма 

25 Google 
реклами 

Поддръжка, управление и настройка на 
Google реклама 

300 лв. Няма 

26 План за интернет  
медийна реклама 

Изготвяне на индивидуален план за 
реклама в интернет, включващ всичко 
необходимо за насочено представяне  

200 лв. Политическо  
50 % 

Организационни услуги / еднократно изготвяне 

27 Организиране на 
тематично събитие 

Организиране на събития за заведения, 
организации и др. с насочена тематика 

 

300 лв. Политическо  
100 % 

28 Изготвяне на план 
за публично 
представяне 

Изготвяне на месечен план за участия, 
събития, отразяване и други дейности в 

зависимост от целите и тематиката.  

200 лв. Политическо  
50 % 

 

 

Допълнителни уточнения:  
Месечни импресии – са минималният брой показвания на страница, които сайтът генерира на месец. През 

натоварени месеци сайтът може да генерира двойно или тройно по-голям размер импресии. 

Уникални месечни посещения – Това са отделните лица, които посещават сайта.  

Обхват на медийните услуги -  Медийните услуги на „Нова Вест“ се предлагат за територията цяла България 

Начин на плащане:  
Получател: СМАРТ ХОУМ СИС ООД; Сметка: BG33FINV91501016144857, Банка: Първа инвестиционна банка, 

SWIFT: FINVBGSF; Основание: Записва се името на вида услуга – Пример: Банер позиция 1 Сума: Записва се 

сумата, която е уточнена с рекламния агент 

За контакти относно реклама:   
  

office@novavest.bg 

Телефон: +359 988 758 106 

 

 

 

ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ Допълнителна информация 
над 1000 лв. 4% ➢ Посочените цени са без ДДС. Фактури се 

издават до 3 дни след получено плащане.  
➢ Услуги и реклама се извършват само след 

предварително заплащане. 
➢ Задължително е необходимо уточняване с 

експерт по рекламата на „Нова Вест“. 

над 2000 лв. 7% 

над 3000 лв. 10% 


