
Разяснения по документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Пълно рекламно обслужване“ 

 

по постъпили на 28, 29 и 30.10.2014 г. искания 

 

 

 

1.Въпрос: В Техническото задание в Дейност 2 – Публично, корпоративно и медийно 

обслужване, Поддейност 4 – Обучения, е зададено: “Обучения за работа с целеви 

публики” и “Медийни обучения”. 

Моля, Възложителя да конкретизира какво разбира под тези дейности, какви по-точно 

обучения трябва да бъдат проведени и какво трябва да съдържат обчуителните 

материали за тях. 

Отговор: В документацията ясно са посочени целевите публики и групи, а именно: 

Лоялни участници – участващи редовно в игрите на БСТ.  

Нелоялни участници – участващи спорадично в игрите: рядко или при наличие на 

джакпот. 

Незаинтересовани към участие – не участвали в игрите или отрицателно настроени към 

тях и Български спортен тотализатор. 

Медийните обучения са обучения на лицата на БСТ, които участват в медийни изяви на 

дружеството. 

Възложителят очаква от Изпълнителя да подготви план за реализация на дейността и 

обучителни материали, чрез които да гарантира адекватна подготовка и резултати на 

участниците в обученията за работа със заложените целеви публики и групи. 

 

2.Въпрос: В Техническото задание в Дейност 2 – Публично, корпоративно и медийно 

обслужване, Поддейности 1.1. и 1.2. Прессъобщения до национални и регионални 

медии има зададена само бройка – по 104 бр. 

В какъв обем трябва да са тези прессъобщения, има ли изискуем минимум? Защото 

едно пресъобщение може да е 5 реда, а може да е и ¼ вестникарска страница. 

Отговор: Минимум 2 000 символа. 

 

3.Въпрос: В Техническото задание в Дейност 2 – Публично, корпоративно и медийно 

обслужване, Поддейности 1.1. и 1.2. Прессъобщения до национални и регионални 

медии има зададена само бройка – по 104 бр. 

В кои медии да са публикациите на прессъобщенията? По какви критерии ще се 

избират националните и регионалните вестници – тираж, цена, таргет. 

 

Отговор: Възложителят очаква с реализацията на тази поддейност да бъдат постигнати 

заложените очаквани резултати, а именно: 

 

Положителният ефект от реализацията на настоящата поръчка се очаква в следните 

направления: 

Ефективно използване на инструментите и формите на корпоративната комуникация 

/реклама, публично, корпоративно и медийно обслужване, медийно присъствие и не 

медийни активности/.; 

Изграждане на работещи комуникационни практики чрез провеждане на стратегия и 

тактика по модерни корпоративни комуникации; 



Използване на капацитета и възможностите на комуникационните канали за постигане 

на утвърждаване на механизъм за формиране и изграждане на положително обществено 

мнение чрез използвания инструментариум; 

Оптимален избор на медиите, които ще бъдат включени като носители в процеса на 

публично присъствие; 

Изграждане на адекватна и възпроизвеждаща се информационна среда; 

Постигане на заложените маркетингови цели в сферата на търговската дейност на БСТ 

по отношение организиране и популяризиране на игри. 

В този смисъл целевите групи, към които е ориентирана комуникационната стратегия 

на Български спортен тотализатор са 3: 

Лоялни участници – участващи редовно в игрите на БСТ.  

Цел: запазване на интереса и допълнително стимулиране чрез възможността за участие 

онлайн. 

Нелоялни участници – участващи спорадично в игрите: рядко или при наличие на 

джакпот. 

Цел: привличане към групата на лоялни участници, стимулиране за участие чрез нови 

игри и възможности за участие онлайн. 

Незаинтересовани към участие – не участвали в игрите или отрицателно настроени към 

тях и Български спортен тотализатор.  

Цел: привличане към групата на нелоялните участници с тенеденция за формиране на 

постоянен интерес, провокиран от различните възможности /офлайн и онлайн/ за 

участие и широкия спектър от предлагани игри. 
 

 

 

4. Въпрос: Относно Глава 3, т.3.3. //Предмет, количество/обем/, дейност 1, поддейност 

6, т.6.2. /печатни медии// - Следва ли участникът при планирането на печатните медии 

да се ограничи само в посочените 6 бр. национални печатни медии с посочения от 

Възложителя профил или да третира посочените 6 бр. национални медии като 

минимален? 

Отговор: Възложителят ясно е дефинирал конкретните си изисквания за очаквания 

обхват на печатните издания, посочени в Глава 3, т.3.3. //Предмет, количество/обем/, 

дейност 1, поддейност 6, т.6.2. /печатни медии//: 

6.2. Печатнииздания.     

6.2.1. Вестник с националноразпространение. Мин. 34 Каре 

6.2.2. Вестник с националноразпространение. Мин. 96 Каре 

6.2.3. Вестник с националноразпространение. Мин. 37 Каре 

6.2.4. Вестник с националноразпространение. Мин. 47 Каре 

6.2.5. Вестник с националноразпространение. Мин. 18 Каре 

6.2.6. Вестник с националноразпространение. Мин. 19 Каре 

 

5.Въпрос: Относно: Глава 6 –КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА – ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-

ИЗГОДНА ОФЕРТА. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА 

ОЦЕНКА.  

К3 – Дейност 1 Реклама и маркетинг Техническо предложение за 1-ви 12-месечен 

период 

В приложената таблица на страница 135, т.1.11.2 /печатни медии/ какво разбира 

Възложителя под „детайлен медиа план”? Трябва ли времевия график да бъде с 

посочени конкретни дати, седмично или месечно? 



Отговор: Под „детайлен медиа план“ следва да се разбира медиа план, който е  

изчерпателно описан, с възможно най-много детайли, обвързани с реализацията на 

дейността.  С оглед на това разбиране за медиа план, участника следва да направи 

предложението си за времеви график. 

 

6.Въпрос: Относно: Глава 6 –КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА – ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-

ИЗГОДНА ОФЕРТА. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА 

ОЦЕНКА.  

К3 – Дейност 1 Реклама и маркетинг Техническо предложение за 1-ви 12-месечен 

период 

Кое да третира участника за минимални искуеми присъствия – посочените в 

техническата спецификация минимални брой карета или посочените 6 бр. национални 

печатни медии? 

Отговор: Възложителят ясно е дефинирал конкретните си изисквания за очаквания 

обхват на печатните издания, посочени в Глава 3, т.3.3. //Предмет, количество/обем/, 

дейност 1, поддейност 6, т.6.2. /печатни медии//: 

6.2. Печатнииздания.     

6.2.1. Вестник с националноразпространение. Мин. 34 Каре 

6.2.2. Вестник с националноразпространение. Мин. 96 Каре 

6.2.3. Вестник с националноразпространение. Мин. 37 Каре 

6.2.4. Вестник с националноразпространение. Мин. 47 Каре 

6.2.5. Вестник с националноразпространение. Мин. 18 Каре 

6.2.6. Вестник с националноразпространение. Мин. 19 Каре 

 

7.Въпрос: Относно: В обявление за поръчка, раздел III т.2.3. – технически 

възможности, 3.1. Изисквано минимално ниво – за доказване на дейност 1 „Реклама и 

маркетинг” 

Какво разбира възложителят под “Създаване на творческа платформа за изграждане и 

реализация на идейно - художествени концепции…”? 

Отговор: Под „Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на 

идейно-художествени концепции...” следва да се разбира набора от активности по 

генерирането на идеи за графични и вербални инструменти, близки до реализацията на 

дейността и прилежащите й поддейности, конкретно фиксирани от Възложителя в 

контекста на изпълнение на предмета на поръчката „Пълно рекламно обслужване”. 

8.Въпрос: Относно: В обявление за поръчка, раздел III т.2.3. – технически 

възможности, 3.1. Изисквано минимално ниво – за доказване на дейност 1 „Реклама и 

маркетинг” 

За всички поддейности ли кандидатите трябва да доказват, че имат реализирани такива 

художествени концепции (интернет, ТВ, преса, събития, инициативи, промоционални 

кампании, ТВ продукции и т.н.) или Възложителят ще приеме доказване на опит в 

някои? 

Отговор: В Обявлението за обществената поръчка, р. III.2.3) Технически възможности, 

дясна колона – т. 3.1, а така също и в Документацията за участие, Глава 4, Раздел I, част 

3„Изисквания към техническите възможности и/или квалификации на участниците“, т. 

3.1. ясно е посочено, че:  

3.1.          „За еднаква или сходна услуга ще се приема услуга, свързана с 

кумулативно предоставяне на всяка една от дейностите /Дейност 1 Реклама и 

маркетинг - с предоставени всеки вид поддейност; Дейност 2 Публично, 



корпоративно и медийно обслужване и Дейност 3 Производство и предпечатна 

подготовка/, включени в предмета на обществената поръчка, а именно: Реклама и 

маркетинг - създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на 

идейно-художествени концепции; информационни и промоционални активности и 

кампании; организиране и реализиране на телевизионно предаване; закупуване и 

разпространение на рекламни форми; провеждане на маркетингови проучвания; 

Публично, корпоративно и медийно обслужване; Производства и предпечатна 

подготовка. 

За изпълнение на това минимално изискване на възложителя, участникът следва да 

посочи и представи доказателства за извършването на всички посочени по-горе услуги 

по съответните дейности, а именно: Реклама и маркетинг - създаване на творческа 

платформа за изграждане и реализация на идейно-художествени концепции; 

информационни и промоционални активности и кампании; организиране и 

реализиране на телевизионно предаване; закупуване и разпространение на 

рекламни форми; провеждане на маркетингови проучвания; Публично, 

корпоративно и медийно обслужване; Производства и предпечатна подготовка, по 

един от следните начини:  

-        в тяхната съвкупност за 1 контрагент, или 

-         за част от тях за 1 контрагент и за друга част за друг/и 

контрагент, 

-         или поотделно за всяка една от тях за различни контрагенти. 

За изпълнение на това минимално изискване на възложителя свързано с посочване и 

представяне на доказателства за изпълнение на минимум две услуги, в случай, че 

участникът го удостоверява с престирането им спрямо един контрагент, услугите 

следва да са били извършвани на две различни правни основания /напр. два отделни 

договора/.“ 

Следва да се има предвид, че посоченото изискване е съобразено с разпоредбата на чл. 

51, ал. 1, т. 1 ЗОП вр. 53г ЗОП. 

 

9.Въпрос: Може ли мобилно-информационното приложение да се синхронизира със 

системата в тото пунктовете, където се отпечатват баркодовете? 

Отговор: Може, но Възложителят не е предвижда към момента ресурс за 

осъществяването на такъв тип синхронизация.  

10.Въпрос: Съществуват ли и какви са задължителните графични елементи на 

БСТ? 

Отговор: Задължителни графични елементи на БСТ са регистрираните му търговски 

марки и лого /приложение към настоящото/ 

11.Въпрос: Какви са законовите ограничения при формулирането на думи и изрази в 

цялостната комуникация на БСТ? 

Отговор: Формулирането на думи и изрази в цялостната комуникация на БСТ следва 

да е подчинено на законовата рамка, установена със Закона за хазарта, а така също и на 

принципите за социално отговорна хазартна игра, утвърдени от Световната лотарийна 

организация и Европейската лотарийна асоциация, чийто член е БСТ. 



12.Въпрос: По отношение на броя на изискуемите интернет банерите за всяка отделна 

година означава ли, че същия брой визии трябва да бъдат подготвени – например за 

първи 12-месечен период изискването е мин. 36 бр. банери? 

Отговор:Възложителят ясно е посочил броя на изискуемите визии и очаквания 

минимален брой на интернет банери за всеки отделен 12-месечен период. В конкретния 

пример, посоченото в глава 3, т. 3.3. Предмет, количество/обем на настоящата 

обществена поръчка за първи 12-месечен период гласи: 

Дейност 

1 Реклама и маркетинг     

Поддейн

ост 1 

Създаваненатворческаплатформазаизграждане и 

реализациянаидейно-

художествениконцепциипоконкретнофиксиранитеподдейност

иоттазиточка.   

1.2. Рекламнивизии. 12 

Бро

й 

1.6. Изработканаинтернет-банери 

ми

н. 

36 

Бро

й 

 

 

Въпрос 13: Задължително изискване ли е предоставяне на моста на винил, тип пано? 

Отговор: Видно от посочените в Глава 6. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА – 

ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, т.2. Показатели и методика за определяне на комплексна 

оценка и начините за оценяване, Участникът може да изготви предложението си така, 

че да отговаря на някоя от посочените групи за оценяване, както следва: 

Начин на оценяване 
Точки 

 Максимален брой точки 

– 34 т. 

Наличие на: 

- Мострен материал по всеки от изискуемите елементи; 

- Обосновка на представеното предложение; 

- Графична визуализация на всеки от изискуемите елементи; 

- Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на 

изискванията на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. 

34 т. 

Наличие на: 

- Обосновка на представеното предложение; 

- Графична визуализация на всеки от изискуемите елементи; 

- Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на 

изискванията на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. 

17 т. 

Наличие на: 

- Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на 

изискванията на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. 

8 т. 

 



 

 

На основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП настоящото разяснение се публикува в Профила на 

купувача на БСТ на адрес http://profile.toto.bg/676ff7b0a5ae78ea8194e51421ff8b6e и се изпраща до 

лицата, поискали писмено разяснения от възложителя и са посочили електронен адрес.  

 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

 

 

 

 

БЕЛЧО ИВАНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 
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