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Визитни картички 
(не включва дизайн и предпечат, включва двустранен хром мат/гланц, 90-300 гр./см2) 

Цветност 100 бр. 200 бр. 300 бр. 500 бр. 1000 бр. 
Черно 8,20 лв. 10,40 лв. 12,50 лв. 16,80 лв. 27,60 лв. 

Цветно 11,30 лв. 16,60 лв. 21,90 лв. 32,40 лв. 58,80 лв. 
Цветно/Черно 13,30 лв. 20,60 лв. 27,90 лв. 42,40 лв. 78,80 лв. 
Черно/Черно 10,00 лв. 14,10 лв. 18,20 лв. 26,20 лв. 46,40 лв. 

Цветно/Цветно 15,90 лв. 25,68 лв. 35,60 лв. 55,20 лв. 104,40 лв. 
 

Фирмени кубчета 

(не включва дизайн и предпечат, включват 80 гр./см2  бяла офсетова хартия) 

Кубчета А6 1 цвят 2 цвята 4 цвята 
20 бр. по 100 листа 59,40 лв. 95,85 лв. 176,85 лв. 

    
Кубчета 9 х 9 см 1 цвят 2 цвята 4 цвята 

30 бр. по 100 листа 59,40 лв. 95,85 лв. 176,85 лв. 
 

Фирмени бланки 

(не включва дизайн и предпечат, включват 80 гр./см2  бяла офсетова хартия) 

Бланки А4 1 цвят 2 цвята 2 цвята/2 цвята 4 цвята 4 цвята/4 цвата 
500 броя 55,35 лв. 93,15 лв. 141,75 лв. 174,15 лв. 206,55 лв. 

1000 броя 63,45 лв. 101,25 лв. 149,85 лв. 182,25 лв. 214,65 лв. 
2000 броя 81,00 лв. 118,80 лв. 167,40 лв. 199,80 лв. 232,20 лв. 
3000 броя 97,20 лв. 137,70 лв. 182,25 лв. 218,70 лв. 247,05 лв. 

 

Папки А4 с джоб 
(не включва дизайн и предпечат, включва двустранен хром гланц, 300 гр./см2) 

Папки А4 50 броя 100 броя 150 броя 200 броя 500 броя 1000 броя 
4+0 цвята 92,50 лв 166,00 лв 229,00 лв 276,00 лв 372,60 лв 486,00 лв 

       
с UV лак - - - - +0,07 лв./бр. +0,05 лв./бр. 

с ламинат 
гланц 

+0,81 
лв./бр. 

+0,81 
лв./бр. 

+0,81 
лв./бр. 

+0,81 
лв./бр. 

- - 

с ламинат 
мат 

+0,95 
лв./бр. 

+0,95 
лв./бр. 

+0,95 
лв./бр. 

+0,95 
лв./бр. 

- - 
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Брошури, флаери, дипляни 

(не включва дизайн и предпечат, включва двустранно хромова хартия, 115 гр./см2) 

 Брошури А3 
Едностранни 

с 1 или 2 
сгъвки 

Брошури А3 
Двустранни 

с 1 или 2 
сгъвки 

Брошури А4 
Едностранни 

с 1 или 2 
сгъвки 

Брошури А4 
Двустранни 

с 1 или 2 
сгъвки 

Флаери А5 
Едностранни 

Флаери А5 
Двустранни 

Флаери А6 
Едностранни 

Флаери А6 
Двустранни 

500 бр. 251,10 лв. 283,50 лв.  205,20 лв. 237,60 лв.  174,15 лв. - 156,60 лв. 50,00 лв.* 
1000 бр. 276,75 лв.  319,15 лв. 221,40 лв. 160,00 лв.* 180,90 лв. 90,00 лв.* 159,30 лв. 70,00 лв.* 
2000 бр. 332,10 лв.  361,80 лв.  256,50 лв.  288,90 лв. 194,40 лв. 130,00 лв.* 164,70 лв.  90,00 лв.* 
3000 бр. 429,30 лв.  469,80 лв. 332,10 лв.  372,60 лв.  210,60 лв. 170,00 лв.* 170,10 лв. 110,00 лв.* 
5000 бр. 589,95 лв.  648,00 лв.  426,60 лв.  467,10 лв.  265,95 лв. 230,00 лв.* 184,95 лв. 140,00 лв.* 

10000 бр. 1135,35 лв.  1243,35 лв.  662,85 лв.  720,90 лв.  372,60 лв. 413,10 лв. 249,75 лв. 290,25 лв. 
20000 бр. 1757,70 лв.  1892,70 лв. 1161,00 лв.  1258,20 лв.  575,10 лв. 634,50 лв. 386,10 лв. 445,50 лв. 

*Цените са промоционални и се отнасят за сборни тиражи, което означава – срок за изработка до 5/пет/ работни дни 

Плакати 

(не включва дизайн и предпечат, включва двустранно хромова хартия, 115 гр./см2) 

Плакати 500 бр. 1000 бр. 2000 бр. 3000 бр. 5000 бр. 
1 цвят 50х35 см 76,95 лв. 113,40 лв. 167,40 лв. 226,80 лв. 357,75 лв. 

2 цвята 50 х 35 см 129,60 лв. 162,00 лв. 216,00 лв. 283,50 лв. 372,60 лв. 
4 цвята 50 х 35 см 210,60 лв. 259,20 лв. 313,20 лв. 392,85 лв. 432,00 лв. 

      
1 цвят 50х70 см 113,40 лв. 167,40 лв. 288,50 лв. 409,05 лв. 664,20 лв. 

2 цвята 50 х 70 см 162,00 лв. 216,00 лв. 351,00 лв. 481,95 лв. 777,60 лв. 
4 цвята 50 х 70 см 259,20 лв. 313,20 лв. 472,50 лв. 627,75 лв. 1005,75 лв. 

      
1 цвят 70х100 см 232,20 лв. 345,60 лв. 577,80 лв. 818,10 лв. 1262,25 лв. 

2 цвята 70 х 100 см 324,00 лв. 442,80 лв. 691,20 лв. 951,75 лв. 1431,00 лв. 
4 цвята 70 х 100 см 540,00 лв. 637,20 лв. 918,00 лв. 1223,10 лв. 1755,00 лв. 

      
Плакати 48 х 30 см Единични бройки – 1,50 лв./брой (не включва дизайн) 

 

Менюта и каталози 

(включва двустранен хром мат/гланц, 300 гр./см2) 

Размер 
А4 или 
20х20 

см 

До 10 броя От 10 до 20 
броя 

От 20 до 30 
броя 

От 30 до 50 
броя 

с 
ламинат 

гланц 

с 
ламинат мат 

Дизайн и 
предпечат 
(заплаща се 
еднократно) 

8 стр. 5,22 лв./бр. 5,12 лв./бр. 5,02 лв./бр. 4,92 лв./бр. +1,62 лв./бр. +1,89 лв./бр. +176 лв. 
12 стр. 7,68 лв./бр. 7,58 лв./бр. 7,48 лв./бр. 7,38 лв./бр. +2,43 лв./бр. +2,83 лв./бр. +264 лв. 
16 стр. 10,14 лв./бр. 10,04 лв./бр. 9,94 лв./бр. 9,84 лв./бр. +3,24 лв./бр. +3,78 лв./бр. +352 лв. 
20 стр. 12,60 лв./бр. 12,50 лв./бр. 12,40 лв./бр. 12,30 лв./бр. +4,05 лв./бр. +4,73 лв./бр. +440 лв. 
24 стр. 15,06 лв./бр. 14,96 лв./бр. 14,86 лв./бр. 14,76 лв./бр. +4,86 лв./бр. +5,67 лв./бр. +528 лв. 
28 стр. 17,52 лв./бр. 17,42 лв./бр. 17,32 лв./бр. 17,22 лв./бр. +5,67 лв./бр. +6,62 лв./бр. +616 лв. 
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Менюта и каталози 

(включва двустранен хром мат/гланц, 300 гр./см2) 

Размер 
15х21 

см 

До 10 броя От 10 до 20 
броя 

От 20 до 30 
броя 

От 30 до 50 
броя 

с 
ламинат 

гланц 

с 
ламинат мат 

Дизайн и 
предпечат 
(заплаща се 
еднократно) 

8 стр. 2,61 лв./бр. 2,56 лв./бр. 2,51 лв./бр. 2,46 лв./бр. +0,81 лв./бр. +0,95 лв./бр. +176 лв. 
12 стр. 3,84 лв./бр. 3,79 лв./бр. 3,74 лв./бр. 3,69 лв./бр. +1,22 лв./бр. +1,42 лв./бр. +264 лв. 
16 стр. 5,07 лв./бр. 5,02 лв./бр. 4,97 лв./бр. 4,92 лв./бр. +1,62 лв./бр. +1,89 лв./бр. +352 лв. 
20 стр. 6,30 лв./бр. 6,25 лв./бр. 6,20 лв./бр. 6,15 лв./бр. +2,03 лв./бр. +2,37 лв./бр. +440 лв. 
24 стр. 7,53 лв./бр. 7,48 лв./бр. 7,43 лв./бр. 7,38 лв./бр. +2,43 лв./бр. +2,84 лв./бр. +528 лв. 
28 стр. 8,76 лв./бр. 8,71 лв./бр. 8,66 лв./бр. 8,61 лв./бр. +2,84 лв./бр. +3,31 лв./бр. +616 лв. 

 

Подвързване с телбод +0,60 лв. на брой меню, за метална спирала +1,50 лв. на брой 
меню. 

Схема на изчисление: 

За меню А4, 12 стр., 15 броя с гланцов ламинат, подвързано с телбод ще платите: 

7,58 + 2,43 + 0,60 = 10,61 лв. х 15 броя = 159,15 + 264 лв. дизайн = 423,15 лв. 
Следователно една бройка ще Ви струва: 423,15 лв. / 15 броя = 28,21 лв./брой. При 
повторна поръчка, без промени по менюто не се заплаща предпечат и една бройка ще 
Ви струва 10,61 лв./брой при 15 броя. 

  

Ситопечат върху тениски 

(не включва тениската) 

 50 броя 100 броя 
1 цвят – малко лого 1,20 лв./брой 0,60 лв./брой 
1 цвят – малко+голямо лого 3,80 лв./брой 1,90 лв./брой 
2 цвята – малко лого 2,00 лв./брой 1,00 лв./брой 
2 цвята – малко+голямо лого 5,20 лв./брой 2,60 лв./брой 

 

Ситопечат върху сувенири 

(не включва сувенир) 

 50 броя 100 броя 
1 цвят 0,80 лв./брой 0,40 лв./брой 
2 цвята 1,28 лв./брой 0,64 лв./брой 
3 цвята 1,70 лв./брой 0,85 лв./брой 

 



 
 

novA | 6  
 

Печат с включена хартия* 
(двустранен хром мат/гланц, 90-300 гр./см2, размер 488 х 320 мм – печатаемо поле 480 х 305 мм) 

Цветност/отпечатъци 1-50 51-100 101-150 151-200 Над 200 Над 250 
Черно 0,54 лв. 0,50 лв. 0,46 лв. 0,43 лв. 0,41 лв. 0,38 лв. 

Цветно 1,32 лв. 1,23 лв. 1,13 лв. 1,00 лв. 0,90 лв. 0,81 лв. 
Цветно/Черно 1,82 лв. 1,71 лв. 1,58 лв. 1,42 лв. 1,28 лв. 1,01 лв. 
Черно/Черно 1,01 лв. 0,95 лв. 0,88 лв. 0,81 лв. 0,68 лв. 0,54 лв. 

Цветно/Цветно 2,46 лв. 2,36 лв. 2,23 лв. 1,89 лв. 1,61 лв. 1,41 лв. 
*Цените са за готови проекти и файлове, за обработка се заплаща допълнително. 

 

Доплащане за хартии и картони 
(размер 488 х 320 мм – печатаемо поле 480 х 305 мм) 

Вид Грамаж Доплащане 
COLOTECH+ (A3) 90 0,135 лв./бр. 
COLOTECH+ (SRA3) 300 0,41 лв./бр. 
Самозалепващ гланц 200 0,34 лв./бр. 
Календарен картон (с бял гръб) 300        -  лв./бр. 
Лустро лукс (Хромлукс) 250 0,135 лв./бр. 
Лустро лукс (Хромлукс) 300 0,135 лв./бр. 
Лен 250 0,135 лв./бр. 
ТВУ – Прозрачно фолио (А3) 200 4,05 лв./бр. 
ТВУ – Бяло фолио (А3) 200 4,73 лв./бр. 
Фолио за шрайбпроектори (А4) - 0,47 лв./бр. 
Мрамор–6 вида(бял,оранжев,светло и тъмнозелен,син,жълт) 240 0,27 лв./бр. 
Съзвездия – 9 вида 215 0,41 лв./бр. 
Перла – 4 вида (сива, жълта, синя, лилава) 240 0,68 лв./бр. 
Металик – 6 вида 300 1,08 лв./бр. 
Пергамент – 2 вида (жълт, оранжев) 250 0,54 лв./бр. 
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Дигитален солвентен печат 

(качество от 660 dpi и устойчивост на външни условия до 5 години в зависимост от материала) 

Материал за печат Ширина Цена за 
кв.м. 

Винил Front – промазан 
Винил за предно осветяване – 450 гр./кв.м 

3,2м; 2,1м; 1,0 м 23,50 лв. 

Винил Front – ламиниран 
Винил за предно осветяване – 450 гр./кв.м 

3,2м; 2,1м; 1,0 м 13,70 лв. 

Винил Tiny 
Ламиниран винил за предно или задно осветяване – 350 гр./кв.м 

1,6 м 19,60 лв. 

Винил Back 
Винил за задно осветяване – 450 гр./кв.м 

3,2м; 2,1м; 1,0 м 27,40 лв. 

PVC фолио 
PVC фолио – гланц, мат и прозрачно 

1,4м; 1,8м 25,40 лв. 

Перфорирано PVC фолио 
PVC фолио за светещи реклами 

1,25м; 1,35м 39,10 лв. 

Текстил Textlit FR – трудногорим 
Трудногорим плат за интериор 

3,0м; 2,0м; 1,0м 39,10 лв. 

 

Дигитален печат върху плоски материали 

(фотографско качество от 1200 dpi върху ролни и плоски материали и устойчивост на външни условия до 
5 години в зависимост от материала) 

Материал за печат Ширина Цена за кв.м. 
PVC плоскост 3/5/8 мм 
Плоскост от разпененно PVC 

1,2 х 2,4 м; 2 х 3 м 52,80/58,70/78,20 лв. 

Пенокартон 3/5/10 мм 
Пеноплоскост 

1 х 1,4 м; 1,4 х 3 м 43,00/48,80/58,60 лв. 

Пеноплоскост 10 мм 
Олекотена плоскост за външна употреба 

1,2 х 2,4 м 78,20 лв. 

PVC фолио 
Бяло, цветно и прозрачно фолио на ролка 

1,2 м 29,30 лв. 

PVC фолио транслуцентно 
PVC фолио за светещи реклами 

1,2м 48,90 лв. 

PVC плоскост 0,5 мм 
За згаваеми рекламни конструкции 

0,9 м; 1,4 м 31,20 лв. 

Backlit филм 
Филм за задно осветяване на ролка 

1,4 м 46,90 лв. 

Мокет 
Бял мокет на ролка 

2,0 м 48,90 лв. 

Канаваца 
Плат за картини 

2,0 м 48,90 лв. 

Хартия 
Хартия за постери 135 гр./кв.м 

1,5 м 19,50 лв. 

Винил за светещи реклами 
Винил за задно осветяване 

2,0 м 39,10 лв. 

Винил Backout 4+4 
Винил двустранно отпечатан 

2,0 м 66,50 лв. 
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Висококачествен дигитален печат 

(фотографско качество от 2400 dpi и 6,5 милиона цветови нюанса. Максимална ширина 1,5 м) 

Материал за печат Ширина Цена за кв.м. 
Хартия 140 гр./кв.м 
Хартия мат 

0,9 м; 1,25 м; 1,5 м 23,50 лв. 

Хартия 180 гр./кв.м 
Хартия мат 

0,9 м; 1,25 м; 1,5 м 23,50 лв. 

Фото хартия 
Гланц, сатен 

0,9 м; 1,25 м; 1,35 м 33,20 лв. 

Фото хартия HP Proffesional 
Мат 

1,0 м; 1,35 м; 1,5 м 50,00 лв. 

Backlit филм 
Филм за задно осветяване 

1,35 м; 1,5 м 62,60 лв. 

Канаваца 
Памук, лен 

1,25; 1,6 м 54,70 лв. 

PVC фолио мат 
PVC фолио за стикери 

1,25 м 37,10 лв. 

 

Печат върху текстил  

(качество от 1440 dpi) 

Материал за печат Ширина Цена за кв.м. 
Плат за знамена 
Полиестерен плат 

1,5 м; 3,0 м 29,30 лв. 

Плат за банери 
Полиестер – 200 гр./кв.м 

1,5 м; 3,0 м 35,20 лв. 

Ветроустойчива мрежа 
Перфориран полиестерен плат 

1,5 м 35,20 лв. 

Сребърен сатен 
Полиестер, сатен – 135 гр./кв.м 

1,5 м 43,00 лв. 

Плат за задно осветяване 
Полиестер – 200 гр./кв.м 

3,00 м 39,10 лв. 
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Дизайн на визитни картички 
(заплаща се еднократно) 

Визитка по модел на клиента (сканиране и векторизация на готова визитка) 3,50 лв. 
Визитка по модел на клиента + векторизация на лого/карта 5-10 лв. 
Рисуване на карта 5,00 лв. 
Визитка индивидуален дизайн – само текст 5,00 лв. 
Визитка индивидуален дизайн – текст и готово лого (векторно или JPEG) 7,00 лв. 
Визитка индивидуален дизайн – текст и снимка/обект 10,00 лв. 
Векторизация на лого 5-10 лв. 

 

Дизайн и предпечат на рекламни материали 

Билборд 40 – 300 лв. 
Бланка 10 – 50 лв. 
Грамота 15 – 60 лв. 
Едностранни флаери, брошури, дипляни, листовки (до размер А3) 30 – 70 лв. 
Двустранни флаери, брошури, дипляни, листовки (до размер А3) 50 – 150 лв. 
Етикети 10 – 100 лв. 
Календар глава 30 – 100 лв. 
Календар еднолистов / плакат 30 – 100 лв. 
Календарче 10 – 30 лв. 
Картичка / покана 10 – 60 лв. 
Каталог / меню страница 15 – 50 лв. 
Книжка страница 15 – 50 лв. 
Колажи 30 – 100 лв. 
Папка 15 – 70 лв. 
Рекламно каре 20 – 100 лв. 
Проектиране на фирмен знак и шрифт 40 – 200 лв. 
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Уеб дизайн 

Вид сайт Параметри Цена 
Пакет ВИЗИТКА  Изработка на начална страница тип „визитка” 

с информация за Вашата дейност и контакти; 
 Регистрация на уеб сайта в търсачки; 
 Уеб хостинг на сървър в България; 
 Домейн (име в интернет) от вида .COM, .NET, 

.ORG; 
 50 пошенски кутии (e-mail адреси) 
 Безплатна поддръжка за 1 година, 24/7. 

179,00 лв. 

Пакет СТАРТИРАЙ СЕГА  Цялостна изработка на уебсайт до 10 
статични страници; 

 Оптимизация на уебсайта за по-лесното му 
откриване в търсачките; 

 Регистрация на уеб сайта в търсачки; 
 Уеб хостинг на сървър в България; 
 Домейн (име в интернет) от вида .COM, .NET, 

.ORG; 
 50 пошенски кутии (e-mail адреси) 
 Безплатна поддръжка за 1 година, 24/7. 

499,00 лв. 

Пакет РЕДИЗАЙН  Промяна на текст и снимки; 
 Промяна на цветове; 
 Добавяне на Flash анимация или слайдшоу; 
 Добавяне на фотогалерия HTML с ваши 

снимки; 
 Добавяне на форма за обратна връзка чрез e-

mail; 
 Регистрация на уеб сайта в търсачки; 
 Добавяне на брояч на посещенията. 

99,00 лв. 

 
...и всички други видове уеб услуги. 
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Външна реклама 

Вид Цена 
Несветещи табели Запитай за цена 

Светещи табели Запитай за цена 

Обемни кутии Запитай за цена 

Обемни букви – ПРОМОЦИЯ Запитай за цена 

Рекламни тотеми Запитай за цена 

Рекламни конструкции Запитай за цена 

Покривни конструкции Запитай за цена 

Тенти, сенници и козирки Запитай за цена 

Светодиодни LED реклами Запитай за цена 

Неонови реклами Запитай за цена 

Динамични / мигащи реклами Запитай за цена 

Облепяне на витрини с PVC фолио Запитай за цена 

Нестандартни решения Запитай за цена 

Лазерно изрязани или гравирани реклами Запитай за цена 

 

Интериорна реклама 

Вид Цена 
Декоративни светещи тавани Запитай за цена 

Рекламни дисплеи Запитай за цена 

Рекламни стелажи Запитай за цена 

Щандове за презентации Запитай за цена 

Поставки за брошури Запитай за цена 

Изделия от огънат плексиглас Запитай за цена 

Указателни табла Запитай за цена 

Интериорно осветление - ПРОМОЦИЯ Запитай за цена 

Интериорен дизайн Запитай за цена 

Светещи кутии Запитай за цена 

Снап рамки Запитай за цена 

Банери Запитай за цена 

 

 

 

 

 



 
 

novA | 12  
 

Рязане и гравиране 

(Рязане и гравиране на листови материали на професионален 3D рутер /CNC плотер/) 

Вид Цена 
Алуминии Запитай за цена 

Неръждавейка /например: ключодържатели, табелки за врати/ Запитай за цена 

Месинг Запитай за цена 

Плексиглас Запитай за цена 

PVC, полистирол Запитай за цена 

Поликарбонат Запитай за цена 

Еталбонд (композит) Запитай за цена 

Вералит Запитай за цена 

Дърво, МДФ, ПДЧ, шперплат Запитай за цена 

 

Фолиа и плоскости 

Вид Цена 
Самозалепващи фолиа и хартии на лист за сито и офсетов печат Запитай за цена 

Самозалепващи CAD-CAM фолиа на ролка за режещи плотери Запитай за цена 

Транспортна лента за апликация на надписи Запитай за цена 

Двустранно залепващи монтажни фолиа Запитай за цена 

Самозалепващо фолио за цифров печат с водно-базирани мастила Запитай за цена 

Самозалепващо фолио за цифров печат със солвентни мастила Запитай за цена 

Перфо-фолио Запитай за цена 

Ламинат Запитай за цена 

Хартия със син гръб за цифров печат със солвентни мастила Запитай за цена 

Термотрансферна хартия за цифров сублимационен печат Запитай за цена 

Термотрансферни материали за надпис върху текстил (флок и флекс) Запитай за цена 

Гъвкаво магнитно фолио Запитай за цена 

Холографски и дифракционни фолиа Запитай за цена 

Пенокартон за цифров печат, за табели и за макети Запитай за цена 

Разпенени ПВЦ плоскости ForexClassic Запитай за цена 

Разпенени ПВЦ плоскости за цифров печат Forex Smart Запитай за цена 

ПВЦ плоскости сандвич Запитай за цена 

Плоскости от твърдо ПВЦ Запитай за цена 

Плоскости екструдиран плексиглас Запитай за цена 

Плоскости Вералит Запитай за цена 

Алуминиев сандвич-панел Запитай за цена 

 
Срокът за изпълнение е индивидуален за всяка технология и поръчка. 
Посочените цени са в лева и са крайни. 
Рекламна агенция „Нова реклама” запазва правото си да променя цените в тази ценова листа без 
предизвестие. 
Отстъпки за обем се договарят допълнително. 


