
 

Валидна от 06.09.2020 г. 

Цените са без ДДС 

РЕКЛАМНА ТАРИФА 

                                                    Ден на излизане: от понеделник до неделя. 

                                                          Краен срок за заявка: 2 дни преди публикация. 

  

лв/колонмм 

Ц в е т н о с т  

 

Вътрешна страница Първа страница Последна 

страница 

черно бяла 1.00 лв. 4.00 лв. 2.50 лв. 

   + 1 цвят 1.20 лв. 4.00 лв. 2.50 лв. 

4 цвята 1.40 лв. 4.00 лв. 2.50 лв. 

 
Запазено място и позиция за вътрешна страница /конкретна страница и място по заявка / + 20%  

За съобщения и реклама във формата на редакционен материал /отбелязват се с наименование"реклама" или 

"платено съобщение"/ + 50%  

В приложение “Букмейкър”/ излиза в събота + 20% 
Начин на изчисляване на публикация: площта в колонмм /височина в мм по брой колони/ се умножава 
по съответната цена в лв/колонмм. 
 

Отстъпки за реклама в каре: 

*За площ: 
 
600 - 1200 кмм ............................ 17% 

1200 - 2354 кмм .......................... 20% 

2354 - 4708 кмм .......................... 23% 

4708 - 7062 кмм .......................... 26% 

7062 – 9 416 кмм ........................ 30% 

 

 

 
9416 - 23 540 кмм ....................... 34% 
23 540– 35 310 кмм ..................... 36% 

35 310 - 47080 кмм ...................... 38% 

47080 – 58 850 кмм ..................... 40% 
Над 58850 кмм. – по договаряне 
 

*За брой публикации 
6 публикации ................... ...4 % 

12 публикации ................. ...8% 

24 публикации ................. .12 % 
52 публикации ................. .20 % 

104 публикации ................25% 

**За авансово плащане:
 ....................................... 3 % 

*Договорите се сключват или за площ, или за брой публикации. Договори сключени за площ след започването им 
не могат да се трансформират в договори за брой публикации. *Процентът за авансово плащане се приспада, ако 
публикацията се заплати преди крайният срок за приемане на реклама.  
 
Технически параметри и изисквания: 

Ширина на колоните: 

 
1 колона ........................................... 34 мм 

2 колони .......................................... 72.3 ММ 

3 колони .......................................... 110 мм 

 
4 колони .................................................... 148 мм 

5 колони .................................................... 186 мм 

6 колони .................................................... 224 мм 
7 колони…………………….........………262 мм 

 
Печатно поле: ............ 262мм /390 мм                Размер на 1/1 стр.: 2730 колонмм 

Готовите рекламни карета се предоставят по мейла в "Мач Телеграф" на файл (формати EPS – 8 версия, TIFF) не по-късно 

от 12.00 часа в деня преди публикация. Адрес на редакцията: 1784 гр. София, бул. Цариградско шосе 115Н ет.6 
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