
Всички цени са в лева, без ДДС, 
при курс 1 € = 1,95583 лв.

Тарифа за реклама
валидна от 01.01.2023 г. 1

.вц 4.вц 1+б/чммк/.вл в ицинартс инноицкадер аН

05,400,433,3аншертъВ

57,600,600,5улод - авръП

78,700,738,5мм 04/ к 2 или мм 04/к 1 атавалг од - авръП

78,700,738,5атавалг доп авръП

Колони: 1=40 мм 2=84,8 мм 3=128,6 мм 4=172 мм 5=211 мм 6=260 мм

височина=394 мм; 1/1 страница - 2364 кмм
*Фолио=535 мм; калкулират се 13 колони - 5122 кмм

Надбавки за

%5+ацинартс аншертъв анарискиФ

Съобщения и реклама във формата на редакционен материал (с различен 
шрифт и ширина на колоните от тези на вестника) се отбелязват с „Реклама”, 
„Платено съобщение” или „Публикацията е подготвена с материали на фирма...“

+25%

%5+амалкер анде в амриф аджуч ан огол ондЕ

%01+ амалкер анде в амриф аджуч ан агол ечевоп и евД

.вц 4.вц 1+б/чммк/.вл в “ивябо иклаМ„ ицинартс аН

83,300,305,2атерак инмалкеР

Карета от частни и държавни фирми за обявления на:
• работа  •  отчети и баланси на дружества  •  конкурси за опре-
деляне на изпълнител/подизпълнител  •  продажба на дълго-
трайни активи  •  защита на дисертации за присъждане на на-
учна степен или звание  •  търгове за продажба на недвижимо 
и движимо имущество на длъжници от частни и държавни 
съдия-изпълнители

0,60

Семейни обяви - поздравления, честитки за рождени и имени 
дни, сватби, годежи и некролози 0,16 0,24

Стандартни формати за семейни обяви в лв./каре:
1 колона/50 мм или 2 колони/25 мм
1 колона/80 мм или 2 колони/40 мм
1 колона/100 мм или 2 колони/50 мм

8,00
12,80
16,00

12,00
19,20
24,00

Малки обяви в лв./ред (27 знака/ред, вкл. интервалите) ч/б +1 цв.

07,0тскет

88,0акмар + тскет

50,1акжолдоп + акмар + тскет

Цена за хиляда / СРМ    0,067

340,0)атобъс( МРС / адялих аз анеЦ

Други
За държавни учреждения и бюджетни организации, обществени поръчки и свързани за ВГБ 
лица -                                                                                                                                                  по договаряне

За авансово плащане                                                                                                                               - 4%

Комисиона за рекламни агенции                                                                                                       - 5%
Договорите са годишни. Те се сключват или за площ, или за брой публикации. Договори, 
сключени за площ, не могат да се трансформират в договори за брой публикации.

Отстъпки за карета

:дан йорБ:дан ммк в мебО

295 - 6% 5 910 - 14% 16 548 - 20% 12 публ. - 8%

827 - 8% 7 092 - 15% 18 912 - 21% 24 публ. - 12%

1 535 - 10% 8 274 - 16% 21 276 - 22% 52 публ. - 15%

2 125 - 11% 9 456 - 17% 23 640 - 23% 76 публ. по договаряне

3 546 - 12% 11 820 - 18% 28 368 - 24%

4 728 - 13% 14 184 - 19% 33 096  - 25%

над 37 824 - по договаряне

ТРУД НЮЗ ЕООД
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Всички цени са в лева, без ДДС, 
при курс 1 € = 1,95583 лв.РЕГИОНИ

На редакционни страници в лв./кмм ч/б +1 цв. 4 цв.

За директни регионални клиенти

Карета 0,45 0,55 0,60

До главата 1 к/40 мм 0,90 1,10 1,20

Под главата 0,90 1,10 1,20

За извънрегионални клиенти и рекламни агенции

Вътрешна 0,50 0,60 0,66

До главата 1 к/40 мм 0,99 1,21 1,32

Под главата 0,99 1,21 1,32

Крайни срокове
Ден на излизане Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Краен срок Петък
18:00

Петък
18:00

Понеделник
18:00

Вторник
18:00

Сряда
18:00

Колони: 1=40 мм 2=83 мм 3=126 мм 4=168 мм 5=211 мм 6=260 мм
височина=394 мм; 1/1 страница - 2364 кмм
*Фолио=535 мм; калкулират се 13 колони - 5122 кмм

Надбавки за

Фиксирана страница +5%

Съобщения и реклама във формата на редакционен материал (с различен 
шрифт и ширина на колоните от тези на вестника) се отбелязват с „Реклама”, 
„Платено съобщение” или „Публикацията е подготвена с материали на фирма...“

+25%

Едно лого на чужда фирма в една реклама +5%

Две и повече лога на чужда фирма в една реклама +10%

Други
За държавни учреждения и бюджетни организации, обществени поръчки и свързани за ВГБ 
лица -                                                                                                                                                  по договаряне

За авансово плащане                                                                                                                               - 4%

Комисиона за рекламни агенции                                                                                                       - 5%
Договорите са годишни. Те се сключват или за площ, или за брой публикации. Договори, 
сключени за площ, не могат да се трансформират в договори за брой публикации.

Отстъпки за карета

Обем в кмм над: Брой над:

295 - 6% 5 910 - 14% 16 548 - 20% 12 публ. - 8%

827 - 8% 7 092 - 15% 18 912 - 21% 24 публ. - 12%

1 535 - 10% 8 274 - 16% 21 276 - 22% 52 публ. - 15%

2 125 - 11% 9 456 - 17% 23 640 - 23% 76 публ. по договаряне

3 546 - 12% 11 820 - 18% 28 368 - 24%

4 728 - 13% 14 184 - 19% 33 096  - 25%

над 37 824 - по договаряне
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Специални страници Региони излизат според предварилно заявена реклама за следните области: 

Бургас, Ямбол,Сливен, Стара Загора
Варна, Добрич

Тарифа за реклама
валидна от 01.01.2023 г. NEWS

ТРУД НЮЗ ЕООД
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Количество: минимално 3 000 броя

Цени: до 20 гр. - 110 лв./1 000 броя. За всеки следващи 10 гр. + 5% надбавка

Надбавки: При влагане във вестници разпространявани по абонамент чрез “Български пощи”, РП и 
„Доби Прес” допълнително за пощенски разходи:

- тегло до 50 гр. и размер от 90/140/0,5 мм до 300/210/0,5 мм + 0,09 лв./бр.
- тегло до 200 гр. и размери над посочените + 0,15 лв./бр.

Вложка, чието съдържание е под формата на редакционен материал или съдържа подоб-
ни публикации +25%.
За чужда реклама във вложката: за 1 - +5 %, за 2 и повече - +10%
За фолиране (опаковане) на вложката с вестника + 0,04 лв./бр.
При необходимост от допълнителни манипулации (връзване и др.) се заплаща по договаряне.

Отстъпки: За количество над:
25 000 бр ..............5 % 250 000 бр .......15 % 1 000 000 бр ........25 %
100 000 бр..........10 % 500 000 бр .......20 % над 1 500 000 бр. - по договаряне
Ако при еднократно влагане, без договор, се достига отстъпка за количество, клиентът я 
получава веднага. Отстъпките се дават по клиенти. Отстъпките за количество са общо за 
вложки във всички издания.

За авансово плащане - 4%. Комисиона за рекламни агенции -5%.
Краен срок  
на доставка:

последният работен ден преди датата на влагане до 16,30 часа.

Мостри: 5 работни дни преди датата на влагане. След предоставяне, ако се установи, че те не отгова-
рят на тарифата, техническите изисквания, условията на влагане и общите условия на ВГБ, 
се извършва предоговаряне на влагането. Мострите трябва да са напълно еднакви като 
формат, материал и книговезка обработка с вложките.

Договори: По клиенти, за една година, считано от датата на първото излизане.

Условия за  
влагане:

1. Влагане в част от тиража е възможно. Условия при запитване. В такива случаи, обаче, не 
се дава гаранция, че ще се покрие изключително и единствено желания регион.

2. Вложки се влагат във вестниците според техническите възможности. Не се допуска изключва-
нето на вложки на конкурентни фирми в едно издание, както и претенции за влагане на влож-
ки само на един клиент. Ако за един ден има няколко вложки, те могат да бъдат вложени във 
вестника и една в друга.

3. Изпълнението на поръчката зависи от своевременното предоставяне на мострите (мин. 
количество - 50 бр.). Ако вложката рекламира две или повече фирми, се начислява цена 
за две или повече вложки.

4. Не се приемат вложки, чиито формат или оформление създават у читателя впечатление 
за съставна част на вестника. Вложки, чиито формат или оформление създават впечатле-
ние за част от рекламната част на вестника се доставят сгънати на половината на макси-
малния формат.

5. Поръчките се изпълняват с обичайната коректност. ВГБ не носи отговорност за изгубени по вре-
ме на производствения процес и разпространението вложки. Не се дава компенсация, ако ня-
колко вложки са вложени в един вестник.

6. Краен срок за оттегляне на поръчката: 2 работни дни преди влагане. При ненавремен-
на доставка на вложките или ненавременно оттегляне на поръчката, ВГБ начислява гло-
ба в размер 50% от цената. 

7. При неотговарящи на техническите изисквания вложки ВГБ си запазва правото за отказ-
ване на поръчката.

Технически 
и допълни- 
телни  

изисквания:

1. Максимални размери (при сгънати вложки след сгъването): 400 х 270 мм
2. Минимални размери: 210 х 150 мм
3. Максимален тираж за влагане в едно или в няколко издания едновременно - 250 000 бр.
4. Тегло и обем:

 - при приложение с характера на вестник (на вестникарска хартия с тегло 45 г/м2 -
мат на основния продукт) - най-малко 8 страници.

 - при приложения, състоящи се от единичен лист, грамажът на хартията при мин. възмо-
жен формат трябва да е мин. 170 г/м

2
, а при приложения с формат над А4 (210 х 297мм) 

- най-малко 135 г/м
2.

 - съотношението между теглата на основния продукт и вложките не бива да надхвър-
ля 1:3.

5. Други изисквания към приложенията:
 - към тиража за влагане трябва да се добави 1% технологичен брак.
 - да са с правоъгълна форма.
 - да са така изготвени, че при влагането да не се изисква допълнителна ръчна обработка 
(разделяне на части, ръчно влагане и пр.).

 - да са полиграфически качествено изработени (да няма смачкани и с прегънати краища, 
да не са слепени от незасъхнало мастило, да са обрязани чисто и под прав ъгъл (без за-
кръглени ъгли), да са с еднакъв формат, да не са натоварени електростатично).

 - да не са мокрени.
 - да не са шити с телчета с уши за закачане в папка.
 - да не са във форма на дипляни (само с успоредни гънки).
 - при сгънати приложения гръбчето трябва да е по-дългата страна.

6. Начин на доставяне:
 - на палети или (при по-малки тиражи и обеми) в пакети, така подредени и опаковани, че 
да се избегне разсипване;

 - защитени от атмосферни влияния и от увреждане при транспортиране;
 - на опаковките трябва да има ясно и еднозначно обозначение на съдържанието.

7. Предаването на приложенията става на рампата на печатницата (в двора на ПК) или на 
друго място (при предварително съгласуване) с двустранно подписан протокол по об-
разец.

8. Възможно е влагане в едно издание (или в няколко издания едновременно) на до 50 000 
бр. приложения, неотговарящи на изискванията по т. 4, след предварително предоставя-
не на мостри и съгласуване на условията.

9. Когато вложката е с вид на брошура, ръцете в пакетите трябва да съдържат възможно 
най-голям брой вложки, като всяка ръка от пакета да не е по-малко от 50 бройки.

10. След приключване на влагането останалите вложки се съхраняват не повече от три ра
-

ботни дни.
Печатница “София”

Рекламни вложки за вестнициТарифа за реклама 
валидна от 01.01.2023 г. 3

ТРУД НЮЗ ЕООД
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Тарифа за реклама
валидна от 01.01.2023 г. 4 www.trud.bg

Позиция Гарантирани дневни
импресии 1

Потребители 
дневно

Цена за 1000
импресии

1

728 x 90 px
21акирбур то исивазакирбур анарбзи в

вътрешни страници 220 000 46 000 8

Megaboard
980 x 200 px

41акирбур то исивазакирбур анарбзи в

вътрешни страници 220 000 46 000 12

2

300 x 250 px

първа страница 100 000 33 000 14

21акирбур то исивазакирбур анарбзи в

всички страници 320 000 50 000 9

Half banner
300 x 600 px

първа страница 100 000 33 000 18

61акирбур то исивазакирбур анарбзи в

всички страници 320 000 50 000 14

3 300 x 250 px

първа страница 100 000 33 000 10

8акирбур то исивазакирбур анарбзи в

всички страници 320 000 50 000 6

4 300 x 250 px
5акирбур то исивазакирбур анарбзи в

вътрешни страници 220 000 46 000 3

5 300 x 250 px
4акирбур то исивазакирбур анарбзи в

вътрешни страници 220 000 46 000 3

Нестандартни предложения

Transparent Video Overlay всички страници 320 000 50 000 30

Videostitial всички страници 320 000 50 000 28

ТРУД НЮЗ ЕООД

Позиция
1

Позиция
2

Позиция
3

Позиция
6
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Parade banner всички страници 320 000 50 000 30

Wallpaper

първа страница 100 000 33 000 28

42акирбур то исивазакирбур анарбзи в

всички страници 320 000 50 000 20

Drawbridge всички страници 320 000 50 000 28

Footer + SideKick всички страници 320 000 50 000 28

Side Kick всички страници 320 000 50 000 24

Rollband всички страници 320 000 50 000 21

Pop Up всички страници 320 000 50 000 21

Push 300 x 600 px

първа страница 100 000 33 000 21

81акирбур то исивазакирбур анарбзи в

всички страници 320 000 50 000 16

Unpush 300 x 600 px

първа страница 100 000 33 000 21

81акирбур то исивазакирбур анарбзи в

всички страници 320 000 50 000 16

Push 980 x 200 px
81акирбур то исивазакирбур анарбзи в

вътрешни страници 220 000 46 000 18

Unpush 980 x 200 px
81акирбур то исивазакирбур анарбзи в

вътрешни страници 220 000 46 000 18

Synchronized вътрешни страници 220 000 46 000 18

Footer всички страници 320 000 50 000 16

ТРУД НЮЗ ЕООД

Позиция
1

Позиция
2
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Billboard + Toplayer
81акирбур то исивазакирбур анарбзи в

вътрешни страници 220 000 46 000 16

Scroll

първа страница 100 000 33 000W 16

41акирбур то исивазакирбур анарбзи в

всички страници 320 000 50 000 12

Corner всички страници 320 000 50 000 10

Slide Note всички страници 320 000 50 000 12

Sticky Note всички страници 320 000 50 000 12

In-text ads вътрешни страници  7 думи за период от 7 дни 850 лв.

яицизоп атантевтоъс аз енавяпъксо %05 + rennab gnitaolF

яицизоп атантевтоъс аз енавяпъксо %05 + rennab elbadnapxE

TVC 300 x 250 px (позиция 2 или 3) - видео  + 25% оскъпяване за съответната позиция

Платена публикация 2 800 лв.

.вл 800RP / книл вотскеТ

1 в почивните дни се реализират 60% от гарантираните дневни импресии
2 Задължително се обозначават като платено съобщение

www.trud.bg

Не се оскъпява таргетиране по час, ден, уникален потребител, браузър, операционна система и др.

ТРУД НЮЗ ЕООД

Позиция
Videostitial

Позиция 
Rollband
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Отстъпки

За натрупани обеми в лева над:

2000 - 5% 8001 - 9% 16001 - 13% 40001 - 18% 80001 - 22%

4000 - 7% 12001 - 11% 20001 - 16% 60001 - 20% 100001 - 24%

Други

%4 -енащалп онлетиравдерп аЗ

%5 -иицнега инмалкер аз акпътстО

%01 - News“дурТ„ кинтсев с яицанибмок аЗ

За  натрупан обем се считат сумите по заявените рекламни схеми преди начисляване на ДДС и приспадане 
на всички отстъпки.

Контакти

Рекламни формати и срокове

иренаб hsalFиренаб интраднатС

Файлов размер до 40 kb и формати - swf, gif, jpg FLA файл с използваните шрифтове, ако не са в криви

Видео банери Некомпресиран SWF файл, версия минимум 8

Файлов размер до 3 mb Интегриране на линк за Action Script 2 
                         on(release) {

getURL(_root.clickTag,“_blank“);
} Видео файлът трябва да е във формат FLV

Floating и Еxpandable банери Банерите се подават 3 работни дни преди старта на 
кампанията

Задължителни контроли;
                                                    play/stop за звук и close

ТРУД НЮЗ ЕООД

+359 2 975 3736; + 359 2 905 74 00/102; reklama@trud.bg; knikolova@trud.bg
Кристина Николова, Директор Реклама, Труд Нюз ЕООД

Позиция
3

Платена
публикация
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