Вестникът за община Павликени
5200 Павликени, площад „Свобода” 7, тел. 0610/5 27 60 e-mail: pavlikenski_glas@mail.bg
Издава: Народно читалище „Братство-1884”, БУЛСТАТ: 000124197
Банкова сметка: BG18UNCR75271042930630 BIC: UNCRBGSF

Оферта за публикуване на
рекламно-информационни материали
за изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители
на 14 ноември 2021 г.
(в сила от 15 октомври 2021 г. до 12 ноември 2021 г.)
Общинският вестник „Павликенски глас” предлага на вниманието Ви
възможността да рекламирате в печатното издание и интернет-страницата на
вестника по време на предизборната кампания за изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
Настоящата оферта за публикуване на рекламно-информационни материали по
време на предизобнрата кампания е депозирана в Централна избирателна комисия
и Сметната палата, съгласно изискванията на чл.180 и чл.187 от Изборния кодекс.
Вестник „Павликенски глас” ще има две издания по време на предизборната
кампания - на 19 октомври и на 02 ноември 2021 г.
Общинският вестник „Павликенски глас” се публикува два пъти месечно –
всеки първи и трети вторник в месеца – в обем четири страници. Разпостранява се
на територията на цялата Община Павликени – всички 19 населени места.
Разпространява се безплатно.
Над 90-годишната традиция и история в списването на „Павликенски глас” са
гаранция за обективното и качествено отразяване на новините в община Павликени.
Сред материалите във вестника намират място репортажи, новинарски хроники,
интервюта, анкети, очерци и др. „Павликенски глас” има възможност да публикува и
PR материали, изготвени от клиента, или по поръчка, изготвени от нашия екип.

РЕКЛАМА НА

Черно-бяла

+ 1 доп.цвят

пълноцветна

Първа страница

1.40лв./кв.см.

1.80лв./кв.см.

2.20лв./кв.см.

Вътрешна страница 0.80лв./кв.см.

-

-

Последна страница 1.00лв./кв.см.

1.30лв./кв.см.

1.30лв./кв.см.

Надценка за реклама до главата на вестника, над или непосредствено под
нея – 50%.
Надценка за фиксирана позиция – 20%.
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Стандартен формат за рекламни карета с НАЧИСЛЕНА ОТСТЪПКА ЗА ОБЕМ:
- С ширина 2 колони на първа страница/ пълноцветно – 86мм х 110мм – 180лв.
- С ширина 2 колони на първа страница/ пълноцветно – 86мм х 55мм – 90лв.
- С ширина 2 колони на вътрешна страница/ черно-бяло – 86мм х 55мм – 35лв.
- С ширина 2 колони на последна страница/ пълноцветно – 86мм х 55мм – 65лв.
PR материали,подготвени от предизборния щаб на партията/ инициативния комитет :
- на цяла вътрешна пълноцветна страница – 400лв
- на ½ вътрешна пълноцветна страница – 250лв.
- на цяла последна пълноцветна страница – 600лв.
- на ½ последна пълноцветна страница – 350лв.
Реклама в интернет страницата на вестник „Павликенски глас” –
http://www.pavlikenskiglas.com
- банер с размер 300х250px – 10лв./ ден
- банер с размер 300х800px – 20лв./ден
Забележка: банерите ще бъдат разположени в дясната колона на страницата по
реда на заявяването им. Банерите ще се показват на всяка от страниците в сайта.
Публикуване в интернет-страницата на PR текстове, изработени от предизборния
щаб на партията/ инициативния комитет – 100лв.
Публикуване на съобщения във Фейсбук страницата на „Павликенски глас” –
20лв./на публикация
Пълно авансово заплащане преди публикация.
Крайни срокове за заявка:
-

За брой 20 (19 октомври 2021 г.) – краен срок: 13 октомври 2021 г.;

-

За брой 21 (02 ноември 2021 г.) – краен срок: 27 октомври 2021 г.

Всички цени са без ДДС.
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Изисквания към рекламните карета:
Да са съобразени с широчината на колоните на вестника (1 колона – 41.6мм; 2 колони –
86.3мм; 3 колони – 131мм; 4 колони – 175.6мм; 5 колони – 220.3мм; 6 колони – 265мм.
Височината на страницата е 375мм).
За цветни страници – рекламните карета се записват в TIFF формат, без компресия, без
нива, цветови профил CMYK. Качество – 300dpi.
За цветни страници - рекламните карета се записват в TIFF формат, без компресия, без
нива, цветови профил CMYK. Качество – 300dpi.
Приемат се по изключение и EPS файлове, като всички шрифтове са превърнати в
криви. Растерните обекти са “embedded object”, а не “link object” и задължително са в
CMYK профил.
Редакцията не носи отговорност за технически (ниска резолюция, RGB обект, липса на
обект, липса на шрифт, липса или грешен трапинг, липса или грешен овърпринт) и
правописни грешки в получените карета.
Правила за публикации по време на кампанията:
Редакцията на вестник „Павликенски глас” ще откаже публикуването на всеки
материал, който съдържа елементи на дискриминация, неприличен език, недоказани
твърдения и квалификации.
Поради невъзможност за реализиране на право на отговор, вестник „Павликенски глас”
ще откаже публикуването на критични материали срещу политически опоненти на
заявителя.
Забранено е:
- Публикуване на анонимни материали;
- Публикуване на предизборни материали на чужди езици;
- Публикуване на политическа агитация във всички форми на 13 и 14.11.2021 г.
(събота и неделя)
- Публикуване на социологически проучвания на 13 и 14.11.2021 г.
(събота и неделя)
Задължителни придружаващи текстове:
Всеки агитационен материал трябва да съдържа текст: „Купуването и продаването на
гласове е престъпление”. Текстът трябва да заема 10 на сто от лицевата площ на
агитационния материал и да е разположен в обособено поле.
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На всеки агитационен материал трябва да е посочено лицето, което го издава
(партия/коалиция от партии/инициативен комитет)
Право на отговор:
Всеки кандидат или лице – представител на партия, който е нападнат лично в
публикация, има право на отговор. Отговорът се публикува на същото място, със същия
размер, вид и формат шрифт и без коментар.
Заявки
Забранено е подаване/получаване на поръчки за публикуване на политическа реклама
- от ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА (фирми и еднолични търговци);
- чуждестранни лица.

Оставаме на разположение за Вашите въпроси.
29 септември 2021 г.

Георги Бъчваров

Павликени

Гл.ред.”Павликенски глас”

