
основа височина
25.0 cm 37 cm

1/1 
страница

цена (лв.)

ч/б цветна
3600 5400

цена (лв.)

ч/б цветна
6000 9000

основа височина
52.4 cm 37 cm

фолио

 

цена (лв.)

ч/б цветна
2300 3450

основа височина
52.4 cm 12.5 cm

фолио
2x1/3

цена (лв.)

ч/б цветна
1900 2850

основа височина
25.0 cm 18 cm

1/2 
страница
вариант 2.1

цена (лв.)

ч/б цветна
1900 2850

основа височина
12.3 cm 34.7 cm

1/2 
страница
вариант 2.2

цена (лв.)

ч/б цветна
1750 2625

основа височина
16.5 cm 22.4 cm

А4 
мини

 

цена (лв.)

ч/б цветна
1400 2100

основа височина
25.0 cm 12.5 cm

1/3 
страница
вариант 3.1

цена (лв.)

ч/б цветна
1400 2100

основа височина
12.3 cm 25.4 cm

1/3 
страница
вариант 3.2

цена (лв.)

ч/б цветна
1400 2100

основа височина
8 cm 34.7 cm

1/3 
страница
вариант 3.3 

цена (лв.)

ч/б цветна
1200 1800

основа височина
25.0 cm 8.8 cm

1/4 
страница
вариант 4.1

цена (лв.)

ч/б цветна
1200 1800

основа височина
16.5 cm 13.4 cm

1/4 
страница
вариант 4.2

цена (лв.)

ч/б цветна
1200 1800

основа височина
12.3 cm 18 cm

1/4 
страница
вариант 4.3 

Стандартни позиции: 
базова цена на черно-бяла реклама ....................  24лв/кол.см
за цветност (минимален размер на карето ¼ стр.) .. + 50%
минимален размер на карето ............................................. 1/8

колони 1 2 3 4 5 6
ширина (см) 3.8 8.0 12.3 16.5 20.7 25

Височината на рекламното каре трябва да 
бъде цяло число в сантиметри. Всички формати 
подлежат на одобрение от рекламния отдел.
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цена (лв.)

ч/б цветна
300 450

основа височина
8.0 cm 6.6 cm

1/16
страница

цена (лв.)

ч/б цветна
600 900

основа височина
8.0 cm 5.0 cm

флаер - само 
на определени 

страници

цена (лв.)

ч/б цветна
600 900

основа височина
4.0 cm 10.0 cm

флаер - само 
на определени 

страници

цена (лв.)

ч/б цветна
500 750

основа височина
25.0 cm 4.3 cm

1/8 
страница
вариант 8.1

цена (лв.)

ч/б цветна
500 750

основа височина
12.3 cm 8.8 cm

1/8 
страница
вариант 8.2

цена (лв.)

ч/б цветна
500 750

основа височина
8 cm 13.4 cm

1/8 
страница
вариант 8.3

Покани за общи събрания, баланси, търгове, конкурси, обяви по ЗОП, ЗППЦК, ЗДС, ЗОС
Обяви за работа, преквалификация и обучение

основа (лв.) височина (лв.) цена (лв.)

8.0 4.7 80

вариант 1

основа (лв.) височина (лв.) цена (лв.)

8.0 19.7 260

вариант 4

основа (лв.) височина (лв.) цена (лв.)

16.5 19.7 500

вариант 7

основа (лв.) височина (лв.) цена (лв.)

8.0 9.7 140

вариант 2

основа (лв.) височина (лв.) цена (лв.)

16.5 9.7 260

вариант 5

основа (лв.) височина (лв.) цена (лв.)

25.0 19.7 720

вариант 8

основа (лв.) височина (лв.) цена (лв.)

8.0 14.7 200

вариант 3

основа (лв.) височина (лв.) цена (лв.)

16.5 14.7 380

вариант 6

основа (лв.) височина (лв.) цена (лв.)

25.0 34.7 1150

вариант 9

Специални обяви: 

цена (лв.)

ч/б цветна
700 1050

основа височина
25.0 cm 6.0 cm

1/6 
страница
вариант 6.1

цена (лв.)

ч/б цветна
700 1050

основа височина
12.3 cm 12.5 cm

1/6 
страница
вариант 6.2

цена (лв.)

ч/б цветна
700 1050

основа височина
3.8 cm 34.7 cm

1/6 
страница
вариант 6.3
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първа Страница
Модул до главата (3.8х4.3 см)  ..........................................................    800
Хоризонтален модул (25x5.3 см)* ....................................................  1000
Хоризонтален модул (16.5x4см)* .....................................................    800
Модул над главата на „Компании и финанси“ (8 х 3.4см)  ............    450
Модул на първа страница, долу вдясно(8x9.7 см)* .......................    900
двоен модул вдясно с размер (16.5х9.7см)* ....................................  1200

*Модулите са в долната част на страницата.

Page wraP

добавКи
Фиксирана страница ..........................................................................  25%
Фиксирана страница горна половина на стр. ...............................  75%
Соло позиция (мин. обем 1/4 цветна страница)...........................  25%
последна страница  ...........................................................................  50%
експресна поръчка (след краен срок на заявка) ..............................  50%

вложКи*
Oт 1000 до 6000 .......................................................0.24 лв. на брой
Oт 6001 до 8000 .......................................................0.22 лв. на брой
цял тираж .................................................................0.20 лв. на брой

* Вложката не трябва да съдържа рекламни визии на трети страни и да 
превишава тегло от 20г./вложка. Поръчките се правят най-малко 7 дни преди 
датата на разпространението.

Отстъпки за Обем:
3000 - 6000 лв.   .....................................................................................   8%
6001 - 12 000 лв. ....................................................................................  12%
12 001 - 24 000 лв. .................................................................................  13 %
24 001 - 36 000 лв.  ................................................................................  14%
36 001 - 48 000 лв. .................................................................................  15%
48 001 - 60 000 лв. .................................................................................  16%
60 001 - 90 000 лв. .................................................................................  18%
90 001 - 120 000 лв. ...............................................................................  20%
120 001 - 150 000 лв. .............................................................................  21%
150 001 - 180 000 лв. .............................................................................  22%
180 001 - 312 000 лв. .............................................................................  23%
312 000+ лв. ...........................................................................................  24%

* Отстъпките се начиляват на база натрупан обем за всеки рекламодател в 
рамките на календарната година.

цена (лв.)

цял 
тираж 8000

основа височина
24.6 cm 39.5cm

лице/гръб

12.3 см 12.3 см

28 мм
12 мм

12.3 см 12.3 см

лице гръб

Краен СроК
Рекламите за текущия брой се заявяват в рекламния офис
на „икономедиа“ с писмена поръчка до два работни дни преди 
датата на публикацията по факс: 02/ 9376 236, или e-mail: 
adsales@economedia.bg

таКСа за изработКа
допълнителна такса в размер на 10% от стойността на всяко 
различно каре се заплаща, в случай че рекламният материал 
се изработва от „дневник“ по готов идеен проект на 
рекламодателя.

теХничеСКи изиСКвания
Готовите реклами се предоставят във векторен формат - ePS, 
CDr (версия X3 или по-ниска), PDF или растерен - тIFF, JPeg (резолю-
ция 300 dpi).  
Цветовият модел трябва да бъде CMYK. 
текстовете в растерните формати трябва да бъдат растеризи-
рани. За векторните формати EPS и CDR текстовете трябва да са 
конвертирани в криви. При PDF се допуска наличието на шрифтове, 
като те трябва да са прикрепени (embedded) коректно. Използване-
то на системни шрифтове трябва да се избягва.
Готовите реклами от всякакъв вид не трябва да съдържат допъл-
нителни слоеве или канали. При използване на ефекти (gradients, 
meshes, transparency, drop shadows и др.) те трябва да се растери-
зират, защото не може да се гарантира адекватен резултат при 
отпечатване.
Цветът на черните текстове трябва да съдържа само черна състав-
ка. Да не се използва бял текст под 12 pt върху тъмен съставен фон.
Дебелината на линиите да не е по-малка от 0.5 pt.
Не е необходимо да се използва overprint  за запълвания и контури. 
При експонацията автоматично се задава overprint на черните (C:0, 
M:0, Y:0, K:100) векторни обекти.
Цветните реклами задължително се придружават от цветна раз-
печатка. При изготвянето на рекламите трябва да се има предвид 
спецификата на вестникарския печат, където са възможни отклонения 
в тоналността на цветовете до 10%, както и отместване до 1 мм 
при отпечатването на отделните цветни плаки.
При неизпълнение на горните изисквания “Икономедиа” АД не носи 
отговорност за качеството на печата.

забележКа
Указаното в тарифата разположение на стандартните формати 
на страницата е примерно. действителното разположение
на рекламните формати зависи от графичното оформление на 
страницата или от изискванията на рекламодателя, указани в 
писмената поръчка.
платените публикации са задължително с шрифт, различен от 
редакционния, оградени с рамка и обозначени с надпис „платена 
публикация“ в горния десен ъгъл. за цените на платените 
публикации се прилагат условията на рекламната тарифа.
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банер реКлаМа

Банер позиция Описание
Гарантирани импресии 

на ден
Цена на 1000 

импресии (лв.)

Leaderboard
728 х 90 px

до 25 KB

На първа страница 70 000 14
На вътрешни 

страници 240 000 12

„Дневник Пазари“ 30 000 16
„Дневник Спорт“ 20 000 16

На всички 
страници 310 000 13

Medium Rectangle 
300 x 250 px

до 30 KB

На първа страница 70 000 16
На вътрешни 

страници 240 000 14

„Дневник Пазари“ 30 000 18
„Дневник Спорт“ 20 000 18

На всички 
страници 310 000 15

TVC Flash banner
300 x 250 px

до 3 MB

На първа страница 70 000 20

На вътрешни 
страници 240 000 18

„Дневник Пазари“ 30 000 22
„Дневник Спорт“ 20 000 22

На всички 
страници 310 000 19

Half page
300 x 600 px

до 50 KB
В статии 130 000 22

* Гарантираният брой импресии е за работни дни. В почивните дни се 
гарантират 65% от импресиите за работни дни.

дрУГи реКлаМни ФорМи:
Платена публикация

Публикацията съдържа
Описание на 

услугата
Цена на ден (лв.)

Секция „ПР сфера“, в „Акценти“ + 
вътрешни страници

300 символа + 
снимка/лого

300
Материал 2500  символа 

+ снимка/лого

платената публикация може да включва до:
• 3 снимки
• линкове, които водят до един и същ адрес -  контакти за 
обратна връзка
• Като автор се посочва името на клиента, заявил публикацията.
 
В каре над текста се обозначава, че публикацията не е част от редакционното 
съдържание на медиата.
Платената публикация се запазва в архива и излиза в резултатите от 
търсене.

Продуктов каталог*

Описание
Текст до 
снимка/

лого

Цена за 1 
продукт 

(лв.)

Цена за 3 
продукта 

(лв.)

Цена за 6 
продукта 

(лв.)

+ 1 
продукт 

(лв.)

Секция 
„Продуктов 

каталог“, първа 
страница

250 
символа 

+ снимка/
лого

200 500 850 50

Продуктово 
представяне

2500 
символа 

+ снимка/
лого

На всички 
вътрешни 
страници в 
сайтовете 

на „Дневник“, 
„Капитал“, 
„Кариери“ и 

Odit.info

60 
символа 

+ снимка/
лого

* Цените са за период от 2 седмици

технически изисквания
Всяко продуктово представяне съдържа:
Кратко описание на продукта до 250 символа(с интервалите):                                                                                                                   
• към всяка снимка                                                                                                                                           
• в обособено каре в продуктовия каталог и всички вътрешни 
страници на сайтовете на „дневник“, „Капитал“, „Кариери“ и 
одит.инфо
• лого в JPG формат, мин. 500 пиксела ширина                                                                                                                                          
• до 5 снимки с формат JPG, мин. 500 пиксела ширина. Поне една 
снимка, кадрирана като квадрат, и една пейзажна (landscape).
• продуктовото представяне е с 
текст до 2500 знака (с интервалите)                                                                                                        
• видео на продукта във формат AVI, MOV или FLV, с ширина между 
320 px. и 450 px., с продължителност до 10 минути 
• линк, който води към сайт при натискане на бутон “Купи”                                                                                                                          
• цена на продукта.

Електронни бюлетини

моите новини

“Моите новини” е услуга, която Dnevnik.bg предлага на своите 
потребители с цел да им поднесе лесна за ползване, актуална и 
полезна информация за българия и света. всяка сутрин още преди 
началото на работния ден в електронната си пощенска кутия 
регистрираните потребителите за тази услуга получават най-
важните политически и икономически новини, както и анализи и 
коментари по горещи теми през седмицата.

Абонати Изпращане Описание на 
услугата

Цена

10 300 Понеделник - 
Петък

Спонсорска 
фаша 620х40 500 лв./седмица

Банер 300х250 350 лв./седмица

Текстов линк 
до 100 символа 250 лв./седмица 

www.dnevnik.bg

Тарифи в сила от 01.02.2010



пресата

“Пресата” е услуга на Dnevnik.bg, която включва преглед на 
печата на големите български ежедневници. всяка сутрин 
регистрираните потребители за услугата получават водещите 
новини за деня, подредени по категории и издания. 

Абонати Изпращане Описание на услугата Цена (лв.)

9200
Понеделник - 

петък

Спонсорска фаша 
620х40 500/седмица

Банер 300х250 350/седмица

Текстов линк до 100 
символа 250/седмица 

Dnevnik a.m.

“DNEVNIK a.m.” е услуга на „Дневник.бг“, която включва актуална и 
полезна информация за българия и света на английски език. вся-
ка сутрин в електронната си пощенска кутия регистрираните 
потребители получават най-важните политически и икономически 
новини, както и анализи и коментари по горещи теми.

Абонати Изпращане Описание на услугата Цена (лв.)

1200 Понеделник - 
петък

Банер 468х60 450/седмица

Текстов линк до 
100 символа 250/седмица 

еврофинансиране

Услуга на evropa.dnevnik.bg, с която потребителите получават 
известия за новините в три специализирани рубрики: 
новини – всички новини по темата еврофинансиране. 
програми – всички финансиращи програми на общността, както и 
оперативните програми на българия, разпределени по области на действие. 
текущи покани – актуалните в момента покани за проекти, разпределени 
по области. 
потребителите могат да избират дали да получават 
комбинация от новини, програми, текущи покани или всичко това 
едновременно. 

Абонати Изпращане Описание на услугата Цена (лв.)

500 Петък

Имидж лого
150x50 400/месец

Банер 468х60 150/седмица

Текстов линк до 
100 символа 90/седмица 

Банерите могат да бъдат само в .JPEG или .GIF формат, статични или 
анимирани.

СРС реклама

Рекламен формат Описание Цена на клик (лв.)

Текстов линк до 60 символа На всички страници 0.30

Контекстна реклама

Контекстната реклама е текстов линк или банер, които се 
позиционират в страниците на статиите, като появяването 
им се определя от ключова дума. Ключовите думи се избират от 
клиента на базата на спецификите на продукта или услугата, 
която се рекламира. рекламата се показва, когато има съвпадение 
между заявена от клиента ключова дума и наличието на такава 
в статия. Клиентът може да предостави до 60 ключови думи за 
оптимално покриване на неговата целева аудитория.

Рекламен формат Описание Цена на клик (лв.)

Текстов линк до 60 символа Всички сайтове 0.60

Банер 468х60 под статии Всички сайтове 0.80

Отстъпки за Обем:
от 5001 до 8000 лв.   ..........................................................................   5%
от 8001 до 12 000 лв. .........................................................................   7%
от 12 001 до 20 000 лв. ......................................................................   9 %
от 20 001 до 40 000 лв. ......................................................................  11%
от 40 001 до 60 000 лв. ......................................................................  14%
от 60 001 до 100 000 лв. ....................................................................  16%
от 100 001 до 140 000 лв....................................................................  18%
от 140 001 до 180 000 лв....................................................................  20%
над 180 001 лв. .....................................................................................  22%

* Отстъпките се начиляват на база натрупан обем за всеки рекламодател в 
рамките на календарната година.

Отстъпки за кОмбинаЦии*

Вид
При комбиниране 

на различни канали

При стартово комбиниране 
на два канала под един бранд 

(напр. „Дневник“ и dnevnik.bg в 
съотношение 1:1) **

При участие в 2 канала на 
„Икономедиа“ 

3% 5%

При участие в 3 канала на 
„Икономедиа“  

5% 7%

При участие в 4 канала на 
„Икономедиа“ 

7% 9%

При участие в 5 и повече 
канала на „Икономедиа“ 

9% 11%

* Участията са в рамките на 4 седмици и при минимален дял на канал 15% от 
общата брутна сума
** Делът на всеки следващ канал трябва да е поне 15% от общата брутна сума

изработка на банери ............................................. по договаряне

теХничеСКи изиСКвания  
Tехнически изисквания: рекламните банери и бутони могат да 
бъдат статични или анимирани във файлови формати gIF, JPeg 
или FLASH (flash player 7,8,9). Всички FLASH банери трябва да бъдат 
изпращани от клиента с .FLA файловете и всички използвани 
шрифтове. банерите трябва да бъдат с вграден линк, който да се 
отваря в отделен прозорец. рекламните банери се поставят след 
проверка от техническо лице на „икономедиа“ ад.

забележКа
цените са в български левове, без ддС.
за запитвания за реклама, изработка на банери и други въпроси 
пишете на adsales@economedia.bg или попълнете онлайн 
стандартизирания бриф на адрес http://economedia.bg/brief/.
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