
 

 

Рекламна тарифа за информационно обслужване 

за Парламентарни избори 2023 в сайта НА 

МОРЕТО.БГ 

 

1. Публикации  

Рекламна публикация /статия и до 5 снимки/   1 брой- 350 лв. 

Рекламни публикации /статии и до 5 снимки/  5 броя -1500 лв. 

Рекламни публикации /статии и до 5 снимки/  10  броя -2700 лв. 

*Максимална видимост –Рекламната публикация  стои на начална страница 12 часа 

** Материалите се  предоставят  от пресцентъра на политическата партия/коалиция 

 

2. Рекламни банери 

Размер-300×250 рх за 7 дни – 400 лв., за 15 дни – 600 лв., за месец – 900 лв. 

Размер-300×600- рх за 7 дни – 600 лв., за 15 дни – 1000 лв., за месец – 1600 лв.  
 

*Банерите са с ротация на всички страници в сайта.  

**Цените не включват изработка на банери. 

 

3.Допълнителни възможности 

Публикации със споделяне във Фейсбук страницата на На морето.бг -87 000 последователи 

Рекламна публикация /статия/   1 брой- 100 лв. 

Рекламни публикации /статии/  5 броя -400 лв. 

Рекламни публикации /статии/  10  броя -9000 лв. 

 

*Закупуват се само като добавка към пакет. Не могат да бъдат закупени самостоятелно. 

 

 



Цените са крайни и върху тях не се начислява ДДС. 

-Сайтът Namoreto.bg.предлага еднакви условия за всички партии и коалиции, регистрирани 

за участие в парламентарните избори на 2 април 2023 г. 

-Предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден . 

-Предизборното представяне на партиите/коалициите в сайта, става задължително след 

сключване на договор с упълномощен представител или рекламна агенция. 

-Публикациите се реализират след тяхното заплащане по банков път . 

-Рекламните и PR материали се подготвят от пресцентъра на съответната политическа сила.  

-Редакцията си запазва правото да откаже публикация, ако в нея се съдържат обидни 

квалификации и недоказани твърдения по адрес на: партии, коалиции и регистрирани 

кандидати за изборите. 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН САЙТ  „НА МОРЕТО.БГ“: 

Брой импресии средно дневно  -200 000  

Брой уникални посещения  средно дневно – 50 000  

Фейсбук страница НА МОРЕТО / namoreto.bg : 

87 000 активни последователи 

 

За контакти: 

Стефан Бобойчев 

телефон: 0899/916 795 

office@namoreto.bg 

 

Издава:БГ МЕДИА“ООД 

bgmedia@abv.bg 
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