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ТАРИФА за 

рекламно-информационно обслужване за  
Парламентарни избори 2017 г  
 

За договаряне на обем: 

 

Рекламно-информационно покритие на обща площ във вестник 24 часа  

и качване на сайта www.24chasa.bg   

25 цели страници  70 000 лв. 

10 цели страници  30 000 лв. 

7 цели страници  23 800 лв. 

4 цели страници  16 000 лв. 

Общият договорен обем може да се ползва на части при гореописаните цени - например 

на една страница, на половин страница, на 2/3 страница, на 1/3 страница, на ¼ страница 

и т.н. до изпълнение на общата предплатена площ. 

 

За единични публикации: 

 

На една цяла страница във вестник 24 часа и качване на www.24chasa.bg   4 500 лв. 

На половин страница във вестник 24 часа и качване на www.24chasa.bg   2 500 лв. 

На четвърт страница във вестник 24 часа и качване на www.24chasa.bg   1 500 лв. 

 

Цена за качване на материал (текст+снимки) на сайта   www.24chasa.bg      500 лв. 
 
На една цяла страница във вестник «България Днес» и сайта www.bgdnes.bg      2 000 лв. 

На половин страница във вестник «България Днес» и сайта www.bgdnes.bg      1 200 лв. 

На четвърт страница във вестник «България Днес» и сайта www.bgdnes.bg          700 лв. 

 

Цена за качване на материал (текст+снимки) на сайта www.bgdnes.bg :         200 лв. 
 
На една цяла страница във вестник «Клуб 100»          2 000 лв. 

На половин страница във вестник «Клуб 100»           1 200 лв. 

На четвърт страница във вестник «Клуб 100»           700 лв. 
 
На една цяла страница във вестник «Български фермер» и сайта www.bgfermer.bg     1 000 лв. 

На половин страница във вестник «България Днес» и сайта www.bgfermer.bg         600 лв. 

На четвърт страница във вестник «България Днес» и сайта www.bgfermer.bg         350 лв. 

 

Цена за качване на материал (текст+снимки) на сайта  www.bgfermer.bg :            150 лв. 
 
На една цяла страница във вестник «168 часа» и сайта www.168chasa.bg       1 000 лв. 

На половин страница във вестник «168 часа» и сайта www.168chasa.bg                        600 лв. 

На четвърт страница във вестник «168 часа» и сайта www.168chasa.bg                        350 лв. 

 

Цена за качване на материал (текст+снимки) на сайта  www.168chasa.bg    :             150 лв. 
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На една цяла страница във вестник «Всичко за семейството» и сайта www.mila.bg      1 000 лв. 

На половин страница във вестник «Всичко за семейството» и сайта www.mila.bg                       600 лв. 

На четвърт страница във вестник «Всичко за семейството» и сайта www.mila.bg                       350 лв. 

 

Цена за качване на материал (текст+снимки) на сайта  www.mila.bg    :             150 лв. 
 

Базисна цена за реклама и PR :  

 

във вестник «24 часа» :    1,90 лв./кмм 
 
във вестник „България Днес”:    1,00 лв./кмм 
 
във вестник „Клуб 100”      1,00 лв./кмм 
 
във вестник „Български фермер”    0,50 лв./кмм 
 
във вестник „168 часа”     0,50 лв./кмм 
 
във вестник „Всичко за семейството”   0,50 лв./кмм 
  
 
на сайта www.24chasa.bg : 
 
Тип на банера:  300х250 
Разположение:  всички страници 
Импресии:   200 000 
Период:   15 дни 
Цена:    1 080 лв. 
 
Тип на банера:  Half banner (300x600) 
Разположение:  всички страници 
Импресии:   150 000 
Период:   15 дни 
Цена:    1 188 лв. 
 
Тип на банера:  300х250 
Разположение:  всички страници 
Импресии:   400 000 
Период:   30 дни 
Цена:    2 000 лв. 
 
Тип на банера:  Half banner (300x600) 
Разположение:  всички страници 
Импресии:   300 000 
Период:   30 дни 
Цена:    2 300 лв.        

Цените са без ДДС 
 
 

 
За договаряне: 
 
Веселка Станчовска 
Директор Реклама и ПР 
vstanchovska@vgb.bg 
моб. 0887 702638 
 
           09.02.2017 


