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Тази година за 18-ти пореден път БНТ и  

Столична община организират концерт  

„Сцена под звездите“ в навечерието на Нова  

Година! Начален час – 22:00 ч. на 31.12.2015 

Място: площад „Княз Александър Батенберг“ 

 

Всяка година над 20 000 души се забавляват с разнообразна програма –  

изпълнения на обичаните естрадни изпълнители, млади поп звезди, фолклорни 

групи. През последните няколко години „Сцена под звездите“ е рекордьор по 

гледаемост спрямо конкурентите, което показва, че националният ефир е най-

предпочитаната програма в празничната вечер. 

 

Пряко излъчване по БНТ 1 и в Интернет на tv.bnt.bg 
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НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ 2015/2016 
„Сцена под звездите“ 
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НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ 2014/2015 
Рейтинг  

Обществената медия бе лидер в ефира в часовия пояс  между 00:00 и 01:10 часа. 

Средно 612 000 души на територията на страната са празнували пред екрана с 

концерта от площад „Княз Александър І”.  

 

Постигнатият рейтинг е 8,8%, с което новогодишното предаване на БНТ 1 води пред 

следващите в класацията конкурентни телевизии, които постигат съответно – 7% 

(bTV) и 2,8%(Нова). Празничният концерт бе излъчван едновременно и по БНТ Свят.  

 

Успоредно с излъчването по телевизията БНТ 

предава концерта на живо в Интернет  

на уеб адрес tv.bnt.bg, което и тази година  

ще бъде БОНУС и напълно безплатно. 

     

www.piero97.com



 

 

 

 

w w w . b n t . b g  

НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ 2016 
„Сцена под звездите“  – ТВ реклама 

Празничният концерт “Сцена под звездите” ще се излъчи на  

31 декември 2015 по БНТ 1 oт 22:00 ч. 

 

• Рекламен клип 30’’ – 2 200 лв.  

• Спонсорска заставка – 1 100 лв.  

• Рекламен клип 30’’ преди речта на Президента – 3 500 лв.  

 

Всички цени са без ДДС. 
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НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ 2016 
„Сцена под звездите“ – реклама около сцената 

Декорът на „Сцена под звездите“ е изключително подходящ за брандиране. Сцената 

дава възможност да се поставят рекламни пана около нея, което гарантира 

посланието ви да стигне до хиляди хора на площада.  

 

 Рекламно пано размер 2 x 1 м  – 350 лв.  без ДДС 

Рекламно пано размер 2 x 2 м  –  500 лв. без ДДС 

 

В цената е включена изработване и наем на рекламното пано! Визията се 

предоставя готова от клиента в pdf или tiff, 200 dpi 

За подробности и свободни пана, моля свържете се с отдел Продажби. 
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Гост-изпълнители „Сцена под звездите“ 2016  

 
Със звезден блясък, ритъм и емоция в празника ще се включат любимите 
български музиканти - БТР, Орлин Павлов, Михаела Филева, Дивна, Прея и 
Били Хлапето. Традиционно български фолклор ще звучи, този път в 
изпълнение на Нелина, „Канарите“, ансамбъл „Български ритми“ и балет „Веда 
Джуниър“. Водещи ще бъдат певицата Йоанна Драгнева и журналистът на БНТ 1 
Георги Ангелов. Няма да липсват впечатляваща празнична заря, светлинни 
ефекти, перфектен звук, покриващ целия площад и много изненади.  
 

 
 

 

www.piero97.com




