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ПЕРИОДИЧНОСТ: понеделник - петък 

РАЙОН НА РАЗПРОСТРАНЕНИE: Варна, Добрич и областите  

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА РЕКЛАМА: два дни преди печат  
 
 
 

  
 
 

    ПЕТЪК  

  
 

ЗА СЪОБЩЕНИЯ И РЕКЛАМА ВЪВ ФОРМАТА НА РЕДАКЦИОНЕН МАТЕРИАЛ: 
отбелязан с наименование „реклама” или „платено съобщение” + 20 % 
неотбелязан с наименование „реклама” или „платено съобщение” + 50 % 

 
 

ТВЪРДИ ПОЗИЦИИ 

до заглавката на вестника вляво – каре 4 см х 3,5 см 100 лв./брой 

до заглавката на вестника вдясно – каре 3,5 см х 10 см 200 лв./брой 

каре във всекидневния хороскоп – 40 кв.см 200 лв./месец 

 
 

ДОБАВКИ 

изискване за запазено място – конкретна страница, лява, дясна страница или място на страницата + 20 % 

изискване за допълнителен син цвят на черно-белите страници + 20 % 

изработване на рекламно каре 0,20 лв./кв.см 

 

 
    ОТСТЪПКИ ЗА РЕКЛАМНИ КАРЕТА  

 

ЗА ПЛОЩ ЗА БРОЙ ПУБЛИКАЦИИ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ЗА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 

(ако са директни клиенти) 

за 250 кв.см – 5 % 10 публикации – 5 % 2 % 40 % без други отстъпки 

от 250 до 750 кв.см – 7 % 20 публикации – 10 %   

от 750 до 1000 кв.см – 10 % 30 публикации – 15 %   

от 1000 до 2000 кв.см – 15 % над 30 публикации – по договаряне   

над 2000 кв.см – по договаряне    

ЦЕНА в лв./кв.см ВЪТРЕШНА СТРАНИЦА ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА ПЪРВА СТРАНИЦА 

черно-бяло 1,56 лв. 3,25 лв. 4,16 лв. 

+ 1 доп.цвят, син цвят 1,69 лв. 3,64 лв. 4,94 лв. 

4 цвята 1,95 лв. 4,16 лв. 5,20 лв. 

 

ЦЕНА в лв./кв.см ВЪТРЕШНА СТРАНИЦА ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА ПЪРВА СТРАНИЦА 

черно-бяло 1,20 лв. 2,50 лв. 3,20 лв. 

+ 1 доп.цвят, син цвят 1,30 лв. 2,80 лв. 3,80 лв. 

4 цвята 1,50 лв. 3,20 лв. 4,00 лв. 
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ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗДАНИЕТО: 

Печатно поле – 284/360 мм 

Размер на 1/1 страница – 1022,40 кв.см 

Растер – макс 40 л/см 

Фолио – 604/360 мм, калкулират се 2174,40 кв.см 

 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ИЗДАНИЕТО: 

При подаване на готово каре за публикации е необходимо да бъде в един от следните формати: 

-.eps 

- .tif 

-.cdr - в криви за версия 9.0 

 
1 колона – 38 мм 

2 колони – 79 мм 

3 колони – 120 мм 

4 колони – 161 мм 

5 колони – 202 мм 

6 колони – 243 мм 

7 колони – 284 мм 

 

 
   ЦЕНИ ЗА ВЛАГАНЕ ВЪВ В. „ЧЕРНО МОРЕ“  

 

  

Вложките се доставят на адрес: гр. Разград, жк „Орел”, полиграфическа база на „Разград полиграф” ООД. 
Вестник „Черно море” се печата в „Разград полиграф” ООД. 

 
 
 

Забележка: Всички цени в тарифата са без ДДС. 

ТИРАЖ ЕДИНИЧНА ЦЕНА ФОРМАТ БРОЙ СТРАНИЦИ 
НА ВЛОЖКАТА 

от понеделник до четвъртък 

ПЪЛЕН ТИРАЖ 

400 лв. до А4 лице и гръб 

500 лв. А4 или А3 повече от 2 страници 

петък 

ПЪЛЕН ТИРАЖ 

500 лв. до А4 лице и гръб 

600 лв. А4 или А3 повече от 2 страници 
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