
Предсрочни парламентарни избори 02.04.2023 г. 

Представяме Ви ценово предложение в национална медия „Нова Вест“ - novavest.bg 

„Нова Вест“ е национална медия, която има за цел да бъде обществено полезна и да отразява 

всички новини от България и света. 

Медията притежава и по-голям капацитет да представя задълбочено и многостранно 

събитията, фактите и новините, благодарение на националния си обхват от читатели. 

Акцентът на медия “Нова Вест” е модерният подход към новините, със силен авторски 

журналистически и визуален почерк. Силно изразена чуваемост към призивите и 

проблемите на българските граждани. 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 300 души четат сайта едновременно. Според данните на Google 

Analytics за месец декември 2022г. „Нова Вест“ има над 850 000 реални потребители и е 

генерирала над 1 500 000 показвания. 

Страницата на „Нова Вест“ във Facebook разполага с над 344 000 последователи, което я 

прави една от най-големите страници на електронни медии в България и ни дава възможност 

за широко разпространение на рекламни съобщения. 

Сайтът на „Нова Вест“ поддържа най-съвременните системи на Facebook – INSTANT 

ARTICLES и Google – AMP за „незабавно“ зареждане на съдържанието, което улеснява 

потребителите и предоставя по-добро потребителско изживяване. 

https://www.facebook.com/media.novavarna/


Медия „Нова Вест“ и „Нова Варна“ са регистрирани в ЦИК и Сметната палата 

за предстоящите избори. 

Разполагаме с Верифициран и потвърден рекламен Facebook акаунт 

специално за създаване на политически реклами. 

 Разполагаме с Верифициран и потвърден рекламен Google Ads акаунт за 

показване на реклами в Европейския съюз                                   

ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2023г. 

                                                                                                               Ценова листа  

 

№ 
         Позиция Рекламен 

формат 

 

Описание 

Ед. 

цена 
Бр. Цена 

 

2 Публикуване на PR 

съобщение 

 

 

Парламентарни 

избори 2023г. 

 

Текст + 

Снимки/ 

Включва текст, предоставен от 

клиента с до 10 снимки и опция 

за вграждане на видео, качено 

във ваш YouTube канал или 

Facebook страница; 1 бр. линк  

 

200 

лв. 

 

1 бр. 200 лв. 

 

2 

Създаване на PR 

съобщение 

Текст + 

Снимки 

Създаване на PR съобщение от 

журналист на медия „Нова 

Вест“ и публикуването му в 

медията, снимките към 

публикацията се предоставят от 

клиента, опция за вграждане на 

видео, качено в YouTube канала 

на медията или Facebook 

страницата; 1 бр. линк 

350 

лв. 
1 бр. 350 лв. 

 

3. Публикуване на 

предизборен клип 

във Facebook 

страницата на 

медия „Нова Вест“ 

Публикуване 

на Facebook 

страницата 

Предоставен от клиента 

предизборен клип. 

Публикуване на предизборен 

клип във Facebook страницата на 

250 

лв. 
1 бр. 250 лв. 

 



с над 344 000 

последователи 

на „Нова 

Вест“ 

медия „Нова Вест“ с над 344 000 

последователи; 

4. Банер на заглавна 

страница 

 

Размер: 

300x250 
/при 50 % видимост/ 

150 

лв. 

5 

дни 
150 лв. 

 

5.  Банер на вътрешна 

страница 

Размер: 

300x250 
/при 50 % видимост/ 

400 

лв. 

5 

дни 
400 лв. 

 

6.  
Банер под статия 

728х90 

пиксела 
/при 100 % видимост/ 

1 000 

лв. 

5 

дни 
1 000 лв. 

 

* Цените са без начислено ДДС; 

 

Facebook и Google предложение (по заявка): 

 

Създаване на Facebook страница; 

Facebook промотиране на постове; 

Администриране на Facebook страница; 

Facebook реклама на Вашата страница; 

    Създаване и управление на Google реклама 

 

 

За контакти:   

Мирослава Вълкова  

Директор „Реклама и комуникации“ 

e-mail: mediashop.bg@gmail.com  

телефон: +359 883 454 144  


