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ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМНИ ПУБЛИКАЦИИ НА ПЪРВА СТРАНИЦА - ФИКСИРАН РАЗМЕР: 

черно-бяло + 1 цвят (cyan) пълноцветно 

 Първа страница, до главата - 38 х 38 мм 200 лв. 250 лв. 350 лв. 

 Фаша над главата - 6 колони х 25 мм 800 лв. 1000 лв. 1200 лв. 

 Фаша под главата - 6 колони х 25 мм 600 лв. 800 лв. 1000 лв. 

 Първа страница долу - 2 колони х 50 мм 400 лв. 500 лв. 600 лв. 

 Първа страница долу - 2 колони х 100 мм 700 лв. 900 лв. 1100 лв. 

 Фаша долу - 6 колони х 25 мм 500 лв. 700 лв. 900 лв. 

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМНИ ПУБЛИКАЦИИ - СВОБОДЕН РАЗМЕР: *  

черно-бяло + 1 цвят (cyan) пълноцветно 

Първа страница горна половина 5.50 лв. 6.50 лв. 7.50 лв. 

Първа страница долна половина 4.90 лв. 5.90 лв. 6.90 лв. 

Последна страница 4.00 лв. 5.00 лв. 6.00 лв. 

Вътрешна страница 3.00 лв. 3.50 лв. 4.20 лв. 

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМНИ ПУБЛИКАЦИИ В ТЕМАТИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ: 

пълноцветно 

“Нашите деца” - вторник 

“Наука и технологии” - сряда 2.90 лв. 

“Стандарт за здравето” - четвъртък 

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМНИ ПУБЛИКАЦИИ НА СТРАНИЦА “МАЛКИ ОБЯВИ”: 

черно-бяло + 1 цвят (cyan) пълноцветно 

 Рекламни карета 2.00 лв. 2.60 лв. 3.00 лв.  
Карета от частни и държавни фирми за обявления на: 
работа, отчети и баланси на дружества, конкурси за 
определяне на изпълнител/подизпълнител, продажба на 
дълготрайни активи, защита на дисертации за присъждане 0.49 лв. на научна 
степен или звание, търгове за продажба на недвижимо и движимо имущество на 
длъжници от частни  
и държавни съдия-изпълнители 

* седмичен вестник „Стандарт” – петък, тираж 40 000.
* Цените са за 1 колонмилиметър, без включен ДДС. Стойността на рекламната публикация се
изчислява като се умножи броят на колоните по височината на карето в милиметри.  
Фиксирана страница – 5 % утежнение. 

PR материал – 25 % утежнение.  
Реклама в кръстословицата - 20% утежнение.  
Лого на чужда фирма в една реклама - 10% утежнение. 

ЦЕНИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ: 

1 ред - 36 знака, вкл. интервалите черно-бяло + 1 цвят (cyan) пълноцветно 

Текст 0.70 лв.* 

Текст + рамка 1.00 лв.* 

текст + рамка + подложка 1.60 лв.* 
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ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

Височина на печатното поле – 394 мм, ширина – 257 мм. Брой колони – 6. Обем на една страница – 

2364 кмм. 1 колона - 40 мм  2 колони - 83 мм  3 колони - 127 мм  4 колони - 170 мм  5 колони - 213 мм 

 6 колони - 257 мм Формат на файловете за печат: tif или eps 

СТАНДАРТНИ ФОРМАТИ за реклама 

1/1 стр. 1/2 стр. 1/2 стр. 1/3 стр. 1/3 стр. 

257 / 394 мм 257 / 197 мм 127 / 394 мм 257 / 132 мм 83 / 394 мм 

1/3 стр. 1/4 стр. 1/4 стр. 1/4 стр. 1/6 стр. 

127 / 263 мм 257 / 99 мм 170 / 148 мм 127 / 197 мм 257 / 66 мм 

1/6 стр. 1/6 стр. 1/8 стр. 1/8 стр. 1/8 стр. 

170 / 99 мм 127 / 132 мм 257 / 50 мм 127 / 99 мм 83 / 148 мм 

НЕСТАНДАРТНА реклама 

Единствена реклама Двойна реклама Реклама с Островна реклама на Фиксирано място на 

на страница + 15% нестандартен размер страница страница 

+ 15%  + 15% + 25%  + 25%  

www.piero97.com



Тарифа за реклама, валидна от 02.11.2018

ЦЕНИ ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ:

тираж цена
3 000 – 6 000 бр. 0.25 лв./бр.
6 000 – 15 000 бр. 0.22 лв./бр.

15 000 – 30 000 бр. 0.13 лв./бр.
30 000 – 60 000 бр. 0.11 лв./бр.
Над 60 000 бр. 0.10 лв./бр.

Цените са без включен ДДС.
Обявените цени са за рекламни материали с тежина до 30 гр. За всеки следващи 10 гр. + 20% надбавка.
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