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През месец ноември предстои шестото издание на Рейтин-
га на висшите училища в България - ежегодна класация, про-
веждана от Министерството на образованието и консорциум, 
включващ Институт “Отворено общество”, МБМД, “Сирма груп”  
и вестник “24 часа”.

РЕЙТИНГЪТ е най-качественият ориентир за младите хора и 
техните родители за това:
•  какво е най-доходно да се учи в България;
• кои университети и кои професионални направления дават 
най-добри шансове за реализация на младите хора;
• къде се влиза с най-високи оценки от средното образование;
• кои са специалностите, които гарантират 100% работа веднага 
след дипломирането.

КЛАСАЦИЯТА се провежда обективно и независимо на ба-
зата на 74 индикатора, като 52 от тях са рейтингови. Те се 
формират на базата на събрана богата статистическа информа-
ция и проведени анкетни проучвания сред студенти, преподава-
тели, администратори от различните професионални направле-
ния във висшите училища, както и сред работодателите, които 
наемат кадри с висше образование.

По традиция резултатите от рейтинга се огласяват публично на 
пресконференция в присъствието на всички медии в края на  
ноември. Тази година вестник “24 часа” планира да прове-
де и Церемония по награждаване на най-добрите висши учи-
лища, която ще се проведе на 5 декември (в навечерието на  
студентския празник 8 декември) във Vivacom Art Hall, начален 
час 17.30 ч.

Участие в събитието ще вземат президентът  
Росен Плевнелиев, министърът на образованието и науката 

Меглена Кунева, ректорите на университетите,  
представители на бизнеса и медиите. 

НАЙ-ДОБРИТЕ 
УНИВЕРСИТЕТИ

 във вестник  
на 19 ноември 2016 - събота,  

когато вестникът е с двоен тираж 
и рубрика в сайта www.24chasa.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ

1 колона - 40 мм 2 колони - 83 мм 3 колони - 126 мм 4 колони - 168 мм 5 колони - 211 мм 6 колони - 254 мм

 Ширина на колоните на вестниците



ПРЕДЛАГАМЕ ВИ УЧАСТИЕ 
В ПРИЛОЖЕНИЕТО  
на вестник  “24 часа” 
с материал, интервю, представяне  
или реклама на атрактивна цена.

ПУБЛИКАЦИИ В “24 ЧАСА”: 

1/4 страница (126мм х 200мм) ..................................................260 лв. 
БОНУС - качване на ПР материал в сайта www.24chasa.bg 

1/3 страница (168мм х 197мм) .................................................340 лв. 
БОНУС - качване на ПР материал в сайта www.24chasa.bg 

1/2 страница (254мм х 200мм) .................................................510 лв. 
БОНУС - качване на ПР материал в сайта www.24chasa.bg 

1 цяла страница (254мм х 394мм).........................................1 000 лв. 
БОНУС - качване на ПР материал в сайта www.24chasa.bg 

Възможни са различни от посочените размери

ПР материалите, качени в  рубриката на сайта www.24chasa.bg остават 
завинаги.

Изготвянето на материала, интервюто или представянето може да стане 
с помощта на нашите журналисти.

Цените са без ДДС.
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