
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Адрес на редакцията: гр. Казанлък, ул. ДК «Арсенал», ет.2, офис 313,  

тел. и факс: 0431/ 6 45 93, GSM  0893/ 592 136, E-mail: vdolina@gmail.com; 
електронно издание: www.kazanlak.co 

 
Вестник 'Долина' е регионален седмичник с информация за обществения и 
културен живот на Казанлък и региона. Излиза за първи път на 30 май 2002 
година.  
 

 
ОФЕРТА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2 април 2023 г. 

за реклама във вестник “Долина” 
 
 

1. Първа страница - цветна 
- Рекламно каре под главата – 1,80 лв. на кв. см. 

 
- Рекламно каре над главата – 2, 40 лв. на кв. см. 

 
- Рекламно каре на 1-ва страница– 1,70 лв. на кв. см. 

 
2. Последна страница – цветна 

- Рекламно каре на 12-та страница – 1,50 лв. на кв. см. 
 

3. Черно-бели страници - Вътрешно тяло на вестника 
 
- Рекламно каре на вътрешна страница /черно-бяло/ – 0,90 лв. на кв. см. 

  
4. Цената за влагане на рекламни материали в един седмичен тираж на вестника - 

200 лева.  
 

5. Електронно издание на вестник „Долина” – www.kazanlak.co  
- Банер в сайта: 
- За една седмица – 300 лв. 
-  За две седмици – 450 лв. 
-  За три седмици – 600 лв. 
-  За четири седмици – 700 лв. 
- Публикация на предизборни статии: 
- Форма – предоставена от клиента 
- Текст – неограничен 

mailto:dolina@kz.orbitel.bg
http://www.kazanlak.co/


- Снимки – предоставени от клиента 
- Цена на публикация: 100 лева 

Пояснение: Всички предизборни статии се споделят от администратор в каналите ни 
във Facebook и Twitter  

 
Забележка: В цената не е включено изработване на каре и писане на материали и 
съобщения. Изработването на такива е срещу допълнително заплащане по договаряне. 
Всички материали и карета трябва да бъдат предоставени всяка седмица най-късно до 
вторник 12:00 часа. 
 

6. Допълнения: 
- При ангажиране на журналист за отразяване на събитието и снимки – 50 лева 
- Спешни публикации +15% над тарифата (за спешни публикации се смятат 

всички материали подадени след редакционното приключване на броя – 
вторник до 12:00 часа   

 
7. Отстъпки  

- Над 3 000 лева – 3% 
- Над 4 000 лева – 5%  
- Над 5 000 лева – по договаряне 

 
 
 
гр. Казанлък    Управител: …………………….. 
дата: 23.02.2023 г.          /Яница Станчева/ 
 
 
За повече информация и допълнителни въпроси може да се свържете с нас на 
телефон 0893/ 592 136 
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