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I. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПОРЪЧКАТА
Информация за Възложителя. Цел на провеждане на процедурата
Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ /наричано в настоящата
документация за краткост „ДП БСТ“ или „Възложител“/, на основание чл. 73, ал. 1 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП), провежда открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с наименование:„Пълно рекламно обслужване“.
ДП БСТ е юридическо лице, създадено със Закона за хазарта и има статут на държавно
предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон към Министерството на
младежта и спорта. Възложителят е лицензиран хазартен оператор с дългогодишна
история, датираща от 1957 г. и е създаден с цел да набира парични средства за
подпомагане на физическото възпитание и спорта в Република България. За постигане
на целта, ДП БСТ организира лотарийни, тото и лото игри и залагания върху резултати
от спортни състезания на територията на страната, в съответствие с изискванията на
Закона за хазарта и нормативните актове за неговото прилагане. ДП БСТ членува в
международни организации, които имат за цел развитие на сътрудничеството в областта на
разработването, организирането и провеждането на хазартни игри и задълбочаване на
партньорството между хазартните оператори в страните от Европа и света. Като редовен
член на двете най-големи международни браншови асоциации – Европейски лотарии
(ЕЛ) и Световна лотарийна асоциация (СЛА), ДП БСТ е сертифициран по Рамково
споразумение за отговорна игра на СЛА.
Сред ценностите на ДП БСТ са:
 Отговорност – спазване на най-високи стандарти на корпоративна и социална
отговорност, включително и на принципите за отговорна игра;
 Почтеност – поддържане на прозрачност в дейността и стриктна отчетност;
 Професионализъм – предлагане на атрактивни и разнообразни игри на участниците,
съобразени с най-добрите международни практики и тенденции;
 Сигурност – защитаване на залозите на участниците, гарантиране на изплащането на
печалбите, недопускане на практики, които може да бъдат застрашаващи или
увреждащи здравето и благополучието на служители и участници.
Тези ценности са в основата и на мисията на ДП БСТ, като единственият държавен
хазартен оператор се стреми да предлага все повече достъпни и разнообразни игри на
пазара, чрез които хората да печелят и да се забавляват. Удовлетвореността на участниците
и тяхната активност в игрите позволяват да се осигуряват средства за развитието на
професионалния и за стимулирането на масовия спорт.
ДП БСТ е със седалище в София и мрежа от над 1500 тото пункта на територията на
цялата страна:
 централно управление;
 7 регионални дирекции.
Възложителят разполага с модерна система за приемане на залози в реално време,
базирана на съвременни технологии и съобразена с всички световни стандарти за
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информационна сигурност. Тя предлага висока степен на надеждност и възможности за
онлайн залагания и гъвкаво разширяване на портфолиото от предлагани игри.
Допълнителна информация за портфолиото от игри на ДП БСТ, история на хазартния
оператор и информация, касаеща правила на игрите, организирани от оператора и печaлбите
в тях, е достъпна на интернет страницата на Възложителя: www.toto.bg.
Сред целите, формиращи необходимостта от провеждане на процедурата са:










Установяване на активно присъствие в динамична конкурентна среда;
Запазване и разширяване на пазарния дял на ДП БСТ в хазартния сектор;
Привличане на нови участници в игрите, организирани от ДП БСТ;
Изграждане и установяване на разпознаваема комуникационна платформа и
послания сред аудиторията;
Увеличаване на посещенията в официалната страница на ДП БСТ и комуникиране на
услугите, които предлага;
Увеличаване на броя на онлайн залозите за игрите на БСТ;
Популяризиране на разработени и имплементирани нови игри;
Подобряване представянето на служителите, ангажирани с директни продажби.

Целева аудитория

Според национално проучване, проведено за нуждите на БСТ през 2016 г., над 60% от
пълнолетните българи вече са участвали в някоя от игрите на БСТ, познават правилата
/макар и в основата им/ на тези игри и са запознати с разположението на най-близкия пункт.
Могат да се обособят следните профили, според избор на тип игра (от сегмента на числовите
игри или този на моментни лотарийни игри):


Аудитория на числови игри:сред участниците в националното проучване във
възрастов диапазон от 18 до 60 г., се установява разделение по полов признак при
съотношение мъже - 59,7% / Жени - 40,3%. Най-голям процентен дял на участие имат
играчи във възрастова група 40 – 49 г. (27,9%) , следвани от тези между 50 и 59 г.
(26,7%). Участниците в числови игри на възраст между 30 и 39 г. са 24,6 %, а наймладите – между 18 и 29 години, съставляват 20,8% от респондентите. Според
икономическия си статус, респондентите са разделят на три групи според месечния
си доход: до 300 лв. - 11,8%, 301 - 500 лв. - 24%, 501 - 750 лв. - 17,1%. Доходите и
възрастта не оказват влияние върху честотата на игра, като в основната си част,
респондентите споделят, че участват поне веднъж седмично.



Аудитория на моментни лотарийни игри:сред участниците в националното
проучване във възрастов диапазон от 18 до 60 г., се установява разделение по полов
признак при съотношение жени - 51,9% / Мъже - 48,1%. Най-голям процентен дял на
участие имат играчи във възрастова група 40 – 49 г. (26,8%) , следвани от тези между
30 и 39 г. (25,5%). Участниците в числови игри на възраст между 18 и 29 г. са 24 %,
а тези между 50 и 59 години, съставляват 23% от респондентите. Според
икономическия си статус, респондентите са разделят на три групи според месечния
си доход: до 300 лв. - 12,7%, 301 - 500 лв. – 23,6%, 501 - 750 лв. - 17%. Доходите
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оказват влияние върху честотата на игра, като 61% от респондентите споделят, че
участват веднъж седмично, а 32% - закупуват моментни лотарийни игри 2-3 пъти
седмично.


Очаквани резултати чрез изпълнение на поръчката







Изграждане на единен, положителен и устойчив имидж на ДП БСТ, с
последователност и синергичност при прилагане на комуникационните похвати;
Разширяване на целевата аудитория чрез поддържане на активни връзки с по-младата
възрастова група;
Изграждане на ефективно присъствие чрез използване на инструментите и формите
на комуникация /реклама, публично, корпоративно и медийно обслужване, медийно
присъствие и немедийни активности, производство на / за поддържане на активна
комуникация с лоялните и спорадични участници в игрите за запазване и привличане
на интереса им;
Поддържане на активна комуникационна политика, позволяваща повишаване на
реализираните постъпления от игри;
Политика на комуникация, избягваща прякото противопоставяне с конкуренти;

1. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Обект на настоящата обществена поръчка представлява предоставянето на рекламни и
маркетингови услуги.
Предмет, количество/обем на настоящата обществена поръчка:
Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги за пълно рекламно
обслужване на БСТ, включващо дейностите по: „Създаване на творческа платформа за
изграждане и реализация на идейно-художествени концепции” „Информационни и
промоционални активности и кампании“, „Организиране, реализиране и модернизиране
облика на предаването „Теглене тиражите на Тото 1, Тото 2 и моментни лотарийни игри”,
„Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните канали”, „Публично,
корпоративно и медийно обслужване“ и „Производство и предпечатна подготовка“, за
период от 36 месеца, разделени на три непрекъсваеми 12-месечни периода.
2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПОРЪЧКАТА
2.1. Конкретни технически спецификации за изпълнение на поръчката/изисквания на
Възложителя:
За първи 12-месечен период:
Дейност № 1. Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на
идейно-художествени концепции.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 302 000 ЛВ.
Поддейност 1.1.: Рекламни послания: 7 бр.
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ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 2 100 ЛВ.
Поддейността обхваща: 1бр. Имиджово послание, 6 бр. послания, обвързани с
информационни и промоционални активности.
Поддейност 1.2.: Рекламни визии: 18 бр.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 18 000 ЛВ.
1.2.1. 2 бр. Дизайн на тиражен плакат, с включено актуализиране след всеки тираж в деня
на неговото провеждане – Четвъртък и Неделя, 3 бр. Дизайн на тиражен плакат за специални
празнични тиражи, 2 бр. Дизайн на плакат с празничен дизайн - специална награда
1.2.1.1.Дизайн на тиражен плакат, с включено актуализиране след всеки тираж в деня на
неговото провеждане – Четвъртък и Неделя
● Размер: мин. 50х70 см;
● Брой визии: 1
● Брой тиражи: 52 бр.
● Редизайн на тиражна визия – 1 бр.
1.2.1.2. Дизайн на тиражен плакат с празничен дизайн.
● Размер: мин. 50х70 см;
● Брой визии: 3 бр.
● Брой тиражи/празници: 3 бр. /Великден, Коледа, Нова Година/
1.2.1.3.Дизайн на плакат с празничен дизайн - специална награда.
● Размер: мин. 50х70 см;
● Брой визии: 2 бр.
● Брой тиражи/празници: 2 бр. / Великден и Нова Година /
1.2.2. 1 бр. Дизайн за чекове за печеливши – числови игри, 1 бр. Дизайн за чекове за
печеливши – моментни лотарийни игри.
1.2.2.1. Дизайн за чекове за печеливши – числови игри
● Размер: мин. 50х70 см;
● Бр. визии: 1 бр.
● Адаптация за всяка игра след съгласуване с Възложител
1.2.2.2.Дизайн за чекове за печеливши – моментни лотарийни игри
● Размер: мин. 50х70 см;
● Брой визии: 1 бр.
● Адаптация за всяка игра след съгласуване с Възложител
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1.2.3.

1 бр. Дизайн на шаблон за продуктова визия за числови игри, 1 бр. Дизайн на
шаблон за продуктова визия за моментни лотарийни игри.

1.2.3.1.Дизайн на шаблон за продуктова визия за числови игри
● Брой визии: 1 бр.
1.2.3.2.Дизайн на шаблон за продуктова визия за моментни лотарийни игри
● Брой визии: 1 бр.

1.2.4.

6 бр. Дизайн на визии по промоционални кампании.
● Брой визии: 6 бр.

1.2.5.

1 бр. Визия за промотиране на ТВ предаване.
● Брой визии: 1 бр.

Поддейност 1.3.: Изработка на рекламни видеоклипове:
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 271 000 ЛВ.
Поддейността обхваща: 3 бр. Имиджов видеоклип - 10 сек., 50 бр. продуктови клипове за
промотиране на джакпот – 10 сек., 7 бр. продуктови клипове за промотиране на моментни
лотарийни игри – мин. 30 сек. и 20 бр. продуктови клипове за представяне на печеливши в
игрите на БСТ – 30 сек. и дълга версия между 1 мин. и 2 мин. /за всеки клип/.
1.3.1. Имиджов клип
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 30 000 ЛВ.
● Визуална форма: игрален или 2D aнимация или 3D aнимация
● Продължителност: 10 сек. за всеки
● Съдържание: Представяне на Български спортен тотализатор, и/или числови
игри, и/или моментни лотарийни игри и/или друго по предложение на участника
● Брой: 3бр.
1.3.2. Продуктов клип за промотиране на джакпот
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 106 000 ЛВ.
● Визуална форма: игрален или 2D aнимация или 3D aнимация
● Съдържание: Анонсиране на натрупан джакпот в една или повече числови
игри, или друго - по предложение на участника.
● Продължителност: 10 сек.
● Брой: 50 бр.
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1.3.3. Продуктов клип за промотиране на моментни лотарийни игри
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 35 000 ЛВ.
● Визуална форма: игрален или 2D aнимация или 3D aнимация
● Съдържание: название на моментни лотарийни игри, и/или стойност на
печалба, и/или визуализация на талон, и/или друго - по предложение на
участника.
● Продължителност: мин. 30 сек.
● Брой: 7бр.
1.3.4. Продуктов клип за представяне на печеливши в игрите на БСТ
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 100 000 ЛВ.
● Визуална форма: игрален или 2D aнимация или 3D aнимация
● Съдържание: Показване на печеливш, и/или анонсиране на игра, и/или
външни снимки и/или друго - по предложение на участника.
● Продължителност: 30 сек. и дълга версия между 1 мин. и 2 мин. /за всеки
клип/.
● Брой: 20 бр.
Поддейност 1.4.: Изработка на интернет-банери
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 10 900 ЛВ.
●
●
●
●
●
●

1.4.1. Анимирани банери – тиражна визия
Технология: HTML, GIF или Video;
Размери: 300x250
Адаптации за Фейсбук страница
Брой визии: 1бр.
Брой тиражи: 52бр.
Редизайн: 1 бр.

●
●
●
●
●

1.4.2. Статични банери – тиражна визия
Технология: jpg;
Размери: 1920x400;
Брой визии: 1бр.
Брой тиражи: 52бр.
Редизайн: 1 бр.

●
●
●
●

1.4.3. Анимирани банери – празнична визия
Технология: HTML, GIF или Video;
Размери: 300x250
Адаптации за Фейсбук страница
Брой: 2бр.
1.4.4. Статични банери – празнична визия
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● Технология: jpg;
● Размери: 1920x400;
● Брой: 2 бр.

●
●
●
●

1.4.5. Анимирани банери – продуктови визии и промоционални
кампании.
Технология: HTML, GIF или Video;
Размери: 300x250
Адаптации за Фейсбук страница
Брой: 8 бр.

1.4.6. Статични банери – продуктови визии и промоционални
кампании.
● Технология: jpg;
● Размери: 1920x400;
● Брой: 8 бр.
●
●
●
●

1.4.7. Анимирани банери – промотиране на ТВ предаване.
Технология: HTML, GIF или Video;
Размери: 300x250
Адаптации за Фейсбук страница
Брой: 1 бр.

Дейност 2:Информационни и промоционални активности и кампании.
Всяка промоциoнална активност трябва да включва осигуряване на промо щанд за всеки от
екипите, както и осигуряване на транспорт на локално или регионално ниво.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 720 000 ЛВ.
Поддейност 2.1.: Кампания 1.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 120 000 лв.
● Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”.
● Награден фонд: 40 000 лв.
● Времетраене на активността в град: 30 дни.
● Локация: национално ниво - в 10 града.
● Брой хора: 15.
● Разработване на индивидуално уеб приложение.
Поддейност 2.2.: Кампания 2.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 120 000 лв.
● Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”.
● Награден фонд: 40 000 лв.
● Времетраене на активността в град: 30 дни.
● Локация: национално ниво - в 10 града.
● Брой хора: 15.
● Разработване на индивидуално уеб приложение.
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Поддейност 2.3.: Кампания 3.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 120 000 лв.
● Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”.
● Награден фонд: 40 000 лв.
● Времетраене на активността в град: 30 дни.
● Локация: национално ниво - в 10 града.
● Брой хора: 15.
● Разработване на индивидуално уеб приложение.
Поддейност 2.4.: Кампания 4.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 120 000 лв.
● Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”.
● Награден фонд: 40 000 лв.
● Времетраене на активността в град: 30 дни.
● Локация: национално ниво - в 10 града.
● Брой хора: 15.
● Разработване на индивидуално уеб приложение.
Поддейност 2.5.: Кампания 5.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 120 000 лв.
● Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”.
● Награден фонд: 40 000 лв.
● Времетраене на активността в град: 30 дни.
● Локация: национално ниво - в 10 града.
● Брой хора: 15.
● Разработване на индивидуално уеб приложение.
Поддейност 2.6.: Кампания 6.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 120 000 лв.
● Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”.
● Награден фонд: 40 000 лв.
● Времетраене на активността в град: 30 дни.
● Локация: национално ниво - в 10 града.
● Брой хора: 15.
● Разработване на индивидуално уеб приложение.
Дейност 3: Организиране, реализиране и модернизиране облика на предаването
„Теглене тиражите на Тото 1, Тото 2 и моментни лотарийни игри”.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 504 000 ЛВ.
Поддейност 3.1.: Организация и реализация на телевизионна продукция със заглавие
„Спорт тото“, в което се определят/обявават резултати за/от игри на „Тото 2“, „Тото
1“ и моментни лотарийни игри, организирани от ДП БСТ:
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ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 468 000 ЛВ.
● Необходим екип, предоставящ услуги по следните дейности:
o Творчески екип /сценарист, 2-ма водещи/;
o Реализаторски екип /режисьор на пулт, отговорен оператор, четирима
оператори, оператор на playbox (airbox), тонрежисьор, оператор надписи,
осветител, оператор Ауто Кю, декоратор, гримьор, стилист, инженер,
директор продукция, изпълнителен продуцент/;
● Организация и реализация на телевизионна продукция – 104 бр.;
● Организация и реализация на снимки за автоанонси към телевизионна
продукция с продължителност между 20 и 30 сек – 104 бр.
Поддейност 3.2.: Проектиране и изработка на:
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 30 000 ЛВ.
● Декор – 1 бр.
o Идеен проект;
o 3D визуализация;
Поддейност 3.3.: Дизайн и изработка:
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 6 000 ЛВ.
● Шапка – 2 бр. /начало и край/, до 15 сек.;
● Каш:
o Разделителен – 4 бр., до 7 сек;
● Графична плочка /изписване на числа/:
o Анимирана – 4 бр.,
● Създаване на авторска музика:
o разпознаваема мелодия за начало и край - 1 бр.
Дейност 4. Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните канали.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 1 123 000 ЛВ.
Поддейност 4.1.:Печатни издания.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 150 000 ЛВ.
4.1.1. Профил: Ежедневник с национално разпространение.
Профил: Новини, политика, развлечение. Топ 10 от общата читателска аудитория за 2016г.
Брой карета: мин. 50 бр.
Цветност: цветни.
Примерен размер на каре: 127 х 30 мм.
Местоположение в изданието: вътрешна страница.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 25 000 ЛВ.
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4.1.2. Профил: Ежедневник с национално разпространение.
Профил: Новини, политика, развлечение. Топ 10 от общата читателска аудитория за 2016г.
Брой карета: мин. 85 бр.
Цветност: цветни.
Примерен размер на каре: 128.25 х 30 мм.
Местоположение в изданието: вътрешна страница.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 25 000 ЛВ.
4.1.3. Профил: Ежедневник с национално разпространение.
Профил: Новини, политика, развлечение. Топ 10 от общата читателска аудитория за 2016г.
Брой карета: мин. 85 бр.
Цветност: цветни.
Примерен размер на каре: 126 х 100 мм.
Местоположение в изданието: вътрешна страница.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 40 000 ЛВ.
4.1.4. Профил: Ежедневник с национално разпространение.
Профил: Новини, политика, развлечение. Топ 10 от общата читателска аудитория за 2016г.
Брой карета: мин. 45 бр.
Цветност: цветни.
Примерен размер на каре: 126 х 100 мм.
Местоположение в изданието: вътрешна страница.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 25 000 ЛВ.
4.1.5. Профил: Национален спортен всекидневник.
Профил: Спортен всекидневник
Брой карета: мин. 60 бр.
Цветност: цветни.
Примерен размер на каре: 110 х 60 мм.
Местоположение в изданието: вътрешна страница.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 15 000 ЛВ.
4.1.6. Профил: Седмичник с национално разпространение.
Профил: Новини, политика, развлечение. Топ 10 от общата читателска аудитория за 2016г.
Брой карета: мин. 50 бр.
Цветност: цветни.
Примерен размер на каре: 126,36 х 40 мм.
Местоположение в изданието: вътрешна страница.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 15 000 ЛВ.
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4.1.7. Профил: Седмичник с национално разпространение.
Профил: Тематично седмично издание с общ профил на аудиторията – 55+
Брой карета: мин. 28 бр.
Цветност: цветни.
Примерен размер на каре: 123 х 30 мм.
Местоположение в изданието: вътрешна страница.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 5 000 ЛВ.
Поддейност 4.2.: Национални телевизионни канали.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 300 000 ЛВ.
Профил: 24-часов политематичен канал и нишови канали към него.
Начин на разпространение: Цифрово ефирно разпространение чрез Мултиплекс 2.
Брой таргет рейтинг точки: мин. 800 trp`s
Присъствие: 60% от бюджета за спотове да бъде в най-гледаемото за телевизията часово
време;
Период: мин. 5 месеца.
Дължина на клип: 30 секунди; 10 секунди.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 300 000 ЛВ.
Поддейност 4.3.:Интернет сайтове.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 280 000 ЛВ.
4.3.1. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 100 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 2 000 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.2. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 100 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 2 000 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.3. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
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Гарантирани импресии: мин. 100 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 2 000 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.4. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 100 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 2 000 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.5. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 100 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 2 000 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.6. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 50 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 500 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.7. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 50 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 500 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
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ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.8. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 50 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 500 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.9. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 10 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 500 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.10. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 10 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 500 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.11. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 10 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 500 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.12. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 10 000.
Брой банери: 1 флаш банер.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
Документация за възлагане на обществена поръчка с наименование „Пълно рекламно обслужване”

Брой импресии: мин. 1 500 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.13. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 5 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 000 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.14. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 5 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 000 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
Поддейност 4.4.:Закупуване на радио време
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 30 000 ЛВ.
Профил на радио станции:
Брой радио станции: мин. 4бр.
Времетраене: от 1 мин. до 3 мин.
Брой излъчвания: мин. 30
Поддейност 4.5.:Рекламно участие в социални мрежи
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 50 000 ЛВ.
Предложение за рекламно присъствие във facebok.com
Таргет: Мъже/ Жени – 20г. – 65г.
Националност: Българи
Интереси: ТВ програми, спорт и занимания на открито, пътувания, пазаруване, игри,
превозни средства.
Период: 12 месеца
Търсени резултати: мин. 50 000 клика
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Поддейност 4.6.:Билбордове / пизи и мегабордове/. Наем. Монтаж и демонтаж
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 313 000 ЛВ.
Брой: мин. 110 броя на месец.
Период: 1 месец ще е равен на 2 периода /един период е от 14 дни/.
Размер: 4х3; 8х4
Тип: пиза; мегаборд
Локации: Регионални градове и национална пътна мрежа - АМ Тракия, АМ Хемус, входове
и изходи на големи градове /София, Пловдив, Варна, Бургас/.
Медия план: разработване на медия план.

Дейност № 5. Публично, корпоративно и медийно обслужване.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 650 000лв.
Поддейност 5.1.: Връзки с медиите:
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 310 000 лв.
5.1.1. Прессъобщения до национални медии - 104 бр.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 52 000 лв.
5.1.2. Прессъобщения до регионални медии - 104 бр.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 33 000 лв.
5.1.3. Публикации – статии /350 бр. – 50 броя – размер минимум 2 колони на 60 мм, 300 броя
– размер минимум 1 колона на 60 мм./, интервюта /15 бр./, телевизионни и радио репортажи
/30 бр. – минимум 40 сек./.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 225 000 лв.
Поддейност 5.2.: Събития - Награди на шампионите – събитие за отличили се
спортисти през годината и техните треньори, журналисти и отбрана публика.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 50 000 лв.
o
гости - 300 души;
o
място - зала;
o
водещ – популярно лице;
o
артисти;
o
сценарий;
o
кетъринг /три степенно меню/;
o
техническа поддръжка – озвучаване, осветление, сцена, декорация;
o
покани – 300 броя
o
представяне на информация за събитието – прессъобщение до медиите,
визуализации и други;
Поддейност 5.3.: Консултации – 300 часа.
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ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 30 000 лв.
Поддейност 5.4.: Обучения
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 36 000 лв.
o

Обучения за работа с целевите публики – 6 броя
● общ брой обучения – 6 броя
● брой обучени – 36 души
● обучителни материали

o
●
●
●
●

Медийни обучения –6 броя
общ брой обучения – 6 броя
брой обучени – 18 души
обучителни материали
снимачна и звукозаписна техника

Поддейност 5.5.: Присъствие в социалните мрежи
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 18 000 лв.
o
Фейсбук /поддръжка, включваща ежедневен отговор на зададени въпроси и
регулярно публикуване на тематични съобщения и материали за БСТ/
o
Туитър /поддръжка, включваща ежедневен отговор на въпроси и регулярно
публикуване на тематични съобщения за БСТ/
o
Ю-тюб страница / регулярно публикуване на материали за БСТ/
5 бр. Визии за активации
● Брой визии: 5 бр.
● Брой теми: 5 теми, които се адаптират през годината.
Поддейност 5.6.Онлайн активности за популяризиране на игрите на БСТ
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 48 000 лв.
5.6.1. Активности, насочени към младите – организиране на онлайн конкурс във фейсбук
за привличане на аудитория от целевата група.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 24 000 лв.
o
o
o
o
o
o
o

Идейно предложение
Фейсбук приложение
Слоган за конкурса
Условия за участие
Правила на конкурса
Жури за избор на победители
Награден фонд – 10 000 лв.
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5.6.2. Кампания за популяризиране на онлайн залаганията на БСТ – организиране на
онлайн конкурс, който цели привличане интереса на младата аудитория към игрите на
Български спортен тотализатор.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 24 000 лв.
o
o
o
o
o
o
o

Идейно предложение
Фейсбук приложение
Слоган за конкурса
Условия за участие
Правила на конкурса
Жури за избор на победители
Награден фонд – 10 000 лв.

Поддейност 5.7.: Събития за официално връчване на парични и предметни награди,
спечелени във игрите на Възложителя.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 104 000 лв.
o
o
o
o
o
o
o
o

брой събития - 52
гости - 35 души;
място – централна локация в населеното място, в което е спечелена наградата;
водещ;
сценарий;
техническа поддръжка – озвучаване, осветление, сцена, декорация;
визия на плакатите;
покани – 35 броя;

Поддейност 5.8.: Вътрешен вестник– 12 бр.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 30 000 лв.
o
o
o
o
o
o

Идейна концепция – 1 брой
Вид на изданието – електронен;
Получатели – 10 000 души;
Минимално необходимо съдържание – да съдържа 6 рубрики;
Периодичност – 12 броя годишно;
Разпространение – 10000 броя по интернет;

Поддейност 5.9.: Медия мониторинг – ежедневен мониторинг на информацията, свързана
с активностите на ММС, БСТ, Държавна Комисия по Хазарта, конкуренция и информация,
свързана с регулацията на сектора.
Информацията да бъде систематизирана по теми, дати, медии. Оформен по този начин се
предава на хартиен и електронен носител. - 12 бр.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 24 000 лв.
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Дейност № 6. Производства и предпечатна подготовка
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 301 000 лв.
Поддейност 6.1.: Плакати /тиражни, информационни и промоционални активности и
кампании и събития/
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 150 000 лв.
o
Формат: 50 х 70 см.
o
Цветност: 4+0.
o
Хартия: 115 гр./кв.м. – гланц.
o
Количество: мин. 300 000 бр.
o
Предпечатна подготовка;
Поддейност 6.2.: Флаери / тиражни, информационни и промоционални активности и
кампании и събития/
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 лв.
o Формат: А5;
o Цветност: 4+4;
o Хартия: 150 гр./кв.м. – мат;
o Количество: мин. 200 000 бр.
o Предпечатна подготовка;
Поддейност 6.3.: Покани:
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 150 лв.
o Размер: 10 х 15 см.;
o Картон: 300 гр.;
o Цветност: 4+0;
o Количество: 100 бр.
Поддейност 6.4.: Балони:
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 600 лв.
o Размер: R90;
o Цветност: 2 цвята – син, оранжев;
o Печат: Едностранен, едноцветен печат;
o Количество: 500 бр.
Поддейност 6.5.: Рол банер – медия + печат на винил
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 250 лв.
o Размер: 80х200 см;
o Конструкция: рекламна стойка със самонавиващо се рекламно пано от винил;
o Цветност: 4+0;
o Материал: Винил;
o Количество: 1 бр.
Поддейност 6.6. : Печат на винил за пизи и мегабордове:
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 130 000 лв.
o Размери на винил: от. 12 до 32 кв.м.
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o Общо: мин. 500 бр. винили
За втори 12-месечен период:
Дейност № 1. Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на
идейно-художествени концепции.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 338 000 ЛВ.
Поддейност 1.1.: Рекламни послания: 7 бр.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 2 100 ЛВ.
1бр. Имиджово послание, 6 бр. послания, обвързани с информационни и промоционални
активности.
Поддейност 1.2.: Рекламни визии: 18 бр.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 18 000 ЛВ.
1.2.1. 2 бр. Дизайн на тиражен плакат, с включено актуализиране след всеки тираж в
деня на неговото провеждане – Четвъртък и Неделя, 3 бр. Дизайн на тиражен
плакат за специални празнични тиражи, 2 бр. Дизайн на плакат с празничен
дизайн - специална награда,
1.2.1.1. Дизайн на тиражен плакат, с включено актуализиране след всеки тираж в деня на
неговото провеждане – Четвъртък и Неделя
● Размер: мин. 50х70 см;
● Брой визии: 1
● Брой тиражи: 52 бр.
● Редизайн на тиражна визия – 1 бр.
1.2.1.2. Дизайн на тиражен плакат с празничен дизайн.
● Размер: мин. 50х70 см;
● Брой визии: 3 бр.
● Брой тиражи/празници: 3 бр. /Великден, Коледа, Нова Година/
1.2.1.3.Дизайн на плакат с празничен дизайн - специална награда.
● Размер: мин. 50х70 см;
● Брой визии: 2 бр.
● Брой тиражи/празници: 2 бр. / Великден и Нова Година /
1.2.2. 1 бр. Дизайн за чекове за печеливши – числови игри, 1 бр. Дизайн за чекове за
печеливши – моментни лотарийни игри.
1.2.2.1. Дизайн за чекове за печеливши – числови игри

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Документация за възлагане на обществена поръчка с наименование „Пълно рекламно обслужване”

● Размер: мин. 50х70 см;
● Бр. визии: 1 бр.
● Адаптация за всяка игра след съгласуване с Възложител
1.2.2.2.Дизайн за чекове за печеливши – моментни лотарийни игри
● Размер: мин. 50х70 см;
● Брой визии: 1 бр.
● Адаптация за всяка игра след съгласуване с Възложител

1.2.3.

1 бр. Дизайн на шаблон за продуктова визия за числови игри, 1 бр. Дизайн на
шаблон за продуктова визия за моментни лотарийни игри.

1.2.3.1.Дизайн на шаблон за продуктова визия за числови игри
● Брой визии: 1 бр.
1.2.3.2.Дизайн на шаблон за продуктова визия за моментни лотарийни игри
● Брой визии: 1 бр.

1.2.4.

6 бр. Дизайн на визии по промоционални кампании.
● Брой визии: 6 бр.

1.2.5.

1 бр. Визия за промотиране на ТВ предаване.
● Брой визии: 1 бр.

Поддейност 1.3.: Изработка на рекламни видеоклипове:
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 307 000 ЛВ.
3 бр. Имиджов видеоклип - 30 сек., 50 бр. продуктови клипове за промотиране на джакпот
– 10 сек., 7 бр. продуктови клипове за промотиране на моментни лотарийни игри – мин. 30
сек. и 20 бр. продуктови клипове за представяне на печеливши в игрите на БСТ – 30 сек. и
дълга версия между 1 мин. и 2 мин. /за всеки клип/.
1.3.1. Имиджов клип
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 66 000 ЛВ.
● Визуална форма: игрален или 2D aнимация или 3D aнимация
● Продължителност: 30 сек. за всеки
● Съдържание: Представяне на Български спортен тотализатор, и/или числови
игри, и/или моментни лотарийни игри, или друго – по предложение на участника
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● Брой: 3бр.
1.3.2. Продуктов клип за промотиране на джакпот
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 106 000 ЛВ.
● Визуална форма: игрален или 2D aнимация или 3D aнимация
● Съдържание: Анонсиране на натрупан джакпот в една или повече числови
игри или друго – по предложение на участника
● Продължителност: 10 сек.
● Брой: 50 бр.
1.3.3. Продуктов клип за промотиране на моментни лотарийни игри
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 35 000 ЛВ.
● Визуална форма: игрален или 2D aнимация или 3D aнимация
● Съдържание:Название на моментни лотарийни игри и/или стойност на
печалба, и/или визуализация на талон, или друго - по предложение на участника
● Продължителност: мин. 30 сек.
● Брой: 7бр.

1.3.4. Продуктов клип за представяне на печеливши в игрите на БСТ
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 100 000 ЛВ.
● Визуална форма: игрален или 2D aнимация или 3D aнимация
● Съдържание: показване на печеливш, и/или анонсиране на игра, и/или външни
снимки и/или друго – по предложение на участника
● Продължителност: 30 сек. и дълга версия между 1 мин. и 2 мин. /за всеки
клип/.
● Брой: 20 бр.
Поддейност 1.4.: Изработка на интернет-банери
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 10 900 ЛВ.
●
●
●
●
●
●

1.4.1. Анимирани банери – тиражна визия
Технология: HTML, GIF или Video;
Размери: 300x250
Адаптации за Фейсбук страница
Брой визии: 1бр.
Брой тиражи: 52бр.
Редизайн: 1 бр.

1.4.2. Статични банери – тиражна визия
● Технология: jpg;
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●
●
●
●

Размери: 1920x400;
Брой визии: 1бр.
Брой тиражи: 52бр.
Редизайн: 1 бр.

●
●
●
●

1.4.3.
Анимирани банери – празнична визия
Технология: HTML, GIF или Video;
Размери: 300x250
Адаптации за Фейсбук страница
Брой: 2бр.

1.4.4.
Статични банери – празнична визия
● Технология: jpg;
● Размери: 1920x400;
● Брой: 2 бр.
Анимирани
банери
–
промоционални кампании.
Технология: HTML, GIF или Video;
Размери: 300x250
Адаптации за Фейсбук страница
Брой: 8 бр.
1.4.5.

●
●
●
●

1.4.6.

продуктови

визии

и

Статични банери – продуктови визии и промоционални
кампании.

● Технология: jpg;
● Размери: 1920x400;
● Брой: 8 бр.
●
●
●
●

1.4.7.
Анимирани банери – промотиране на ТВ предаване.
Технология: HTML, GIF или Video;
Размери: 300x250
Адаптации за Фейсбук страница
Брой: 1 бр.

Дейност 2:Информационни и промоционални активности и кампании.
Всяка промоционална активност трябва да включва осигуряване на промо щанд за всеки от
екипите, както и осигуряване на транспорт на локално или регионално ниво.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 720 000 ЛВ.
Поддейност 2.1.: Кампания 1.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 120 000 лв.
● Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”.
● Награден фонд: 40 000 лв.
● Времетраене на активността в град: 30 дни.
● Локация: национално ниво - в 10 града.
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● Брой хора: 15.
● Разработване на индивидуално уеб приложение.
Поддейност 2.2.: Кампания 2.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 120 000 лв.
● Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”.
● Награден фонд: 40 000 лв.
● Времетраене на активността в град: 30 дни.
● Локация: национално ниво - в 10 града.
● Брой хора: 15.
● Разработване на индивидуално уеб приложение.
Поддейност 2.3.: Кампания 3.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 120 000 лв.
● Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”.
● Награден фонд: 40 000 лв.
● Времетраене на активността в град: 30 дни.
● Локация: национално ниво - в 10 града.
● Брой хора: 15.
● Разработване на индивидуално уеб приложение.
Поддейност 2.4.: Кампания 4.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 120 000 лв.
● Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”.
● Награден фонд: 40 000 лв.
● Времетраене на активността в град: 30 дни.
● Локация: национално ниво - в 10 града.
● Брой хора: 15.
● Разработване на индивидуално уеб приложение.
Поддейност 2.5.: Кампания 5.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 120 000 лв.
● Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”.
● Награден фонд: 40 000 лв.
● Времетраене на активността в град: 30 дни.
● Локация: национално ниво - в 10 града.
● Брой хора: 15.
● Разработване на индивидуално уеб приложение.
Поддейност 2.6.: Кампания 6.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 120 000 лв.
● Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”.
● Награден фонд: 40 000 лв.
● Времетраене на активността в град: 30 дни.
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● Локация: национално ниво - в 10 града.
● Брой хора: 15.
● Разработване на индивидуално уеб приложение.
Дейност 3: Организиране, реализиране и модернизиране облика на предаването
„Теглене тиражите на Тото 1, Тото 2 и моментни лотарийни игри”
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 468 000 ЛВ.
Поддейност 3.1.: Организация и реализация на телевизионна продукция със заглавие
„Спорт тото“, в което се определят/обявават резултати за/от игри на „Тото 2“, „Тото
1“ и моментни лотарийни игри, организирани от ДП БСТ:
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 468 000 ЛВ.
● Необходим екип, предоставящ услуги по следните дейности:
o Творчески екип / сценарист, 2-ма водещи/;
o Реализаторски екип / режисьор на пулт, отговорен оператор, четирима
оператори, оператор на playbox (airbox), тонрежисьор, оператор надписи,
осветител, оператор Ауто Кю, декоратор, гримьор, стилист, инженер,
директор продукция, изпълнителен продуцент/;
● Организация и реализация на телевизионна продукция – 104 бр.;
● Организация и реализация на снимки за автоанонси към телевизионна
продукция с продължителност между 20 и 30 сек – 104 бр.
Дейност 4. Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните канали.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 1 123 000 ЛВ.
Поддейност 4.1.:Печатни издания.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 150 000 ЛВ.
4.1.1. Профил: Ежедневник с национално разпространение.
Профил: Новини, политика, развлечение. Топ 10 от общата читателска аудитория за 2016г.
Брой карета: мин. 50 бр.
Цветност: цветни.
Примерен размер на каре: 127 х 30 мм.
Местоположение в изданието: вътрешна страница.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 25 000 ЛВ.
4.1.2. Профил: Ежедневник с национално разпространение.
Профил: Новини, политика, развлечение. Топ 10 от общата читателска аудитория за 2016г.
Брой карета: мин. 85 бр.
Цветност: цветни.
Примерен размер на каре: 128.25 х 30 мм.
Местоположение в изданието: вътрешна страница.
Медия план: разработване на медия план.
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ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 25 000 ЛВ.
4.1.3. Профил: Ежедневник с национално разпространение.
Профил: Новини, политика, развлечение. Топ 10 от общата читателска аудитория за 2016г.
Брой карета: мин. 85 бр.
Цветност: цветни.
Примерен размер на каре: 126 х 100 мм.
Местоположение в изданието: вътрешна страница.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 40 000 ЛВ.
4.1.4. Профил: Ежедневник с национално разпространение.
Профил: Новини, политика, развлечение. Топ 10 от общата читателска аудитория за 2016г.
Брой карета: мин. 45 бр.
Цветност: цветни.
Примерен размер на каре: 126 х 100 мм.
Местоположение в изданието: вътрешна страница.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 25 000 ЛВ.
4.1.5. Профил: Национален спортен всекидневник.
Профил: Спортен всекидневник
Брой карета: мин. 60 бр.
Цветност: цветни.
Примерен размер на каре: 110 х 60 мм.
Местоположение в изданието: вътрешна страница.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 15 000 ЛВ.
4.1.6. Профил: Седмичник с национално разпространение.
Профил: Новини, политика, развлечение. Топ 10 от общата читателска аудитория за 2016г.
Брой карета: мин. 50 бр.
Цветност: цветни.
Примерен размер на каре: 126,36 х 40 мм.
Местоположение в изданието: вътрешна страница.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 15 000 ЛВ.
4.1.7. Профил: Седмичник с национално разпространение.
Профил: Тематично седмично издание с общ профил на аудиторията – 55+
Брой карета: мин. 28 бр.
Цветност: цветни.
Примерен размер на каре: 123 х 30 мм.
Местоположение в изданието: вътрешна страница.
Медия план: разработване на медия план.
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ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 5 000 ЛВ.
Поддейност 4.2.: Национални телевизионни канали.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 300 000 ЛВ.
Профил: 24-часов политематичен канал и нишови канали към него.
Начин на разпространение: Цифрово ефирно разпространение чрез Мултиплекс 2.
Брой таргет рейтинг точки: мин. 800 trp`s
Присъствие: 60% от бюджета за спотове да бъде в най-гледаемото за телевизията часово
време;
Период: мин. 5 месеца.
Дължина на клип: 30 секунди; 10 секунди.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 300 000 ЛВ.
Поддейност 4.3.:Интернет сайтове.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 280 000 ЛВ.
4.3.1. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 100 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 2 000 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.2. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 100 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 2 000 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.3. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 100 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 2 000 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
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4.3.4. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 100 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 2 000 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.5. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 100 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 2 000 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.6. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 50 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 500 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.7. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 50 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 500 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.8. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 50 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
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Брой импресии: мин. 1 500 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.9. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 10 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 500 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.10. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 10 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 500 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.11. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 10 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 500 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.12. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 10 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 500 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
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4.3.13. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 5 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 000 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.14. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 5 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 000 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
Поддейност 4.4.:Закупуване на радио време
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:30 000 ЛВ.
Профил на радио станции:
Брой радио станции: мин. 4бр.
Времетраене: от 1 мин. до 3 мин.
Брой излъчвания: мин. 30
Поддейност 4.5.:Рекламно участие в социални мрежи
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 50 000 ЛВ.
Предложение за рекламно присъствие във facebok.com
Таргет: Мъже/ Жени – 20г. – 65г.
Националност: Българи
Интереси: ТВ програми, спорт и занимания на открито, пътувания, пазаруване, игри,
превозни средства.
Период: 12 месеца
Търсени резултати: мин. 50 000 клика
Поддейност 4.6.: Билбордове / пизи и мегабордове/. Наем. Монтаж и демонтаж
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 313 000 ЛВ.
Брой: мин. 110 броя на месец.
Период: 1 месец ще е равен на 2 периода /един период е от 14 дни/.
Размер: 4х3; 8х4
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Тип: пиза; мегаборд
Локации: Регионални градове и национална пътна мрежа - АМ Тракия, АМ Хемус, входове
и изходи на големи градове /София, Пловдив, Варна, Бургас/.
Медия план: разработване на медия план.
Дейност № 5. Публично, корпоративно и медийно обслужване.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 650 000лв.
Поддейност 5.1.: Връзки с медиите:
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 310 000 лв.
5.1.1. Прессъобщения до национални медии - 104 бр.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 52 000 лв.
5.1.2. Прессъобщения до регионални медии - 104 бр.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 33 000 лв.
5.1.3. Публикации – статии /350 бр. – 50 броя – размер минимум 2 колони на 60 мм, 300 броя
– размер минимум 1 колона на 60 мм./, интервюта /15 бр./, телевизионни и радио репортажи
/30 бр. – минимум 40 сек./.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 225 000 лв.
Поддейност 5.2.: Събития –Награди на шампионите – събитие за отличили се
спортисти през годината и техните треньори, журналисти и отбрана публика.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 50 000 лв.
o
гости - 300 души;
o
място - зала;
o
водещ – популярно лице;
o
артисти;
o
сценарий;
o
кетъринг /три степенно меню/;
o
техническа поддръжка – озвучаване, осветление, сцена, декорация;
o
покани – 300 броя
o
представяне на информация за събитието – прессъобщение до медиите,
визуализации и други;
Поддейност 5.3.: Консултации – 300 часа.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 30 000 лв.
Поддейност 5.4.: Обучения
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 36 000 лв.
o

Обучения за работа с целевите публики – 6 броя
● общ брой обучения – 6 броя
● брой обучени – 36 души
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● обучителни материали
o
●
●
●
●

Медийни обучения –6 броя
общ брой обучения – 6 броя
брой обучени – 18 души
обучителни материали
снимачна и звукозаписна техника

Поддейност 5.5.: Присъствие в социалните мрежи
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 18 000 лв.
o
Фейсбук /поддръжка, включваща ежедневен отговор на зададени въпроси и
регулярно публикуване на тематични съобщения и материали за БСТ/
o
Туитър /поддръжка, включваща ежедневен отговор на въпроси и регулярно
публикуване на тематични съобщения за БСТ/
o
Ю-тюб страница / регулярно публикуване на материали за БСТ/
5 бр. Визии за активации
● Брой визии: 5 бр.
● Брой теми: 5 теми, които се адаптират през годината.
Поддейност 5.6.Онлайн активности за популяризиране на игрите на БСТ
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 48 000 лв.
5.6.1. Активности, насочени към младите – организиране на онлайн конкурс във фейсбук
за привличане на аудитория от целевата група.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 24 000 лв.
o
o
o
o
o
o
o

Идейно предложение
Фейсбук приложение
Слоган за конкурса
Условия за участие
Правила на конкурса
Жури за избор на победители
Награден фонд – 10 000 лв.

5.6.2. Кампания за популяризиране на онлайн залаганията на БСТ – организиране на
онлайн конкурс, който цели привличане интереса на младата аудитория към игрите на
Български спортен тотализатор.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 24 000 лв.
o
o
o
o

Идейно предложение
Фейсбук приложение
Слоган за конкурса
Условия за участие
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o
o
o

Правила на конкурса
Жури за избор на победители
Награден фонд – 10 000 лв.

Поддейност 5.7.: Събития за официално връчване на парични и предметни награди,
спечелени във игрите на Възложителя.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 104 000 лв.
o
o
o
o
o
o
o
o

брой събития - 52
гости - 35 души;
място – централна локация в населеното място, в което е спечелена наградата;
водещ;
сценарий;
техническа поддръжка – озвучаване, осветление, сцена, декорация;
визия на плакатите;
покани – 35 броя;

Поддейност 5.8.: Вътрешен вестник– 12 бр.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 30 000 лв.
o
o
o
o
o
o

Идейна концепция – 1 брой
Вид на изданието – електронен;
Получатели – 10 000 души;
Минимално необходимо съдържание – да съдържа 6 рубрики;
Периодичност – 12 броя годишно;
Разпространение – 10000 броя по интернет;

Поддейност 5.9.: Медия мониторинг – ежедневен мониторинг на информацията, свързана
с активностите на ММС, БСТ, Държавна Комисия по Хазарта, конкуренция и информация,
свързана с регулацията на сектора.
Информацията да бъде систематизирана по теми, дати, медии. Оформен по този начин се
предава на хартиен и електронен носител. - 12 бр.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 24 000 лв.
Дейност № 6. Производства и предпечатна подготовка
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 301 000 лв.
Поддейност 6.1.: Плакати / тиражни, информационни и промоционални активности и
кампании и събития /
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 150 000 лв.
o
Формат: 50 х 70 см.
o
Цветност: 4+0.
o
Хартия: 115 гр./кв.м. – гланц.
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o
o

Количество: мин. 300 000 бр.
Предпечатна подготовка;

Поддейност 6.2.: Флаери /тиражни, информационни и промоционални активности и
кампании и събития /
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 лв.
o Формат: А5;
o Цветност: 4+4;
o Хартия: 150 гр./кв.м. – мат;
o Количество: мин. 200 000 бр.
o Предпечатна подготовка;
Поддейност 6.3.: Покани:
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 150 лв.
o Размер: 10 х 15 см.;
o Картон: 300 гр.;
o Цветност: 4+0;
o Количество: 100 бр.
Поддейност 6.4.: Балони:
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 600 лв.
o Размер: R90;
o Цветност: 2 цвята – син, оранжев;
o Печат: Едностранен, едноцветен печат;
o Количество: 500 бр.
Поддейност 6.5.: Рол банер – медия + печат на винил
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 250 лв.
o Размер: 80х200 см;
o Конструкция: рекламна стойка със самонавиващо се рекламно пано от винил;
o Цветност: 4+0;
o Материал: Винил;
o Количество: 1 бр.
Поддейност 6.6.: Печат на винил за пизи и мегабордове:
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 130 000 лв.
o Размери на винил: от. 12 до 32 кв.м.
o Общо: мин. 500 бр. винили

За трети 12-месечен период:
Дейност № 1. Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на
идейно-художествени концепции.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 338 000 ЛВ.
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Поддейност 1.1.: Рекламни послания: 7 бр.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 2 100 ЛВ.
1бр. Имиджово послание, 6 бр. послания, обвързани с информационни и промоционални
активности.
Поддейност 1.2.: Рекламни визии: 18 бр.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 18 000 ЛВ.
1.2.1. 2 бр. Дизайн на тиражен плакат, с включено актуализиране след всеки тираж в
деня на неговото провеждане – Четвъртък и Неделя, 3 бр. Дизайн на тиражен
плакат за специални празнични тиражи, 2 бр. Дизайн на плакат с празничен
дизайн - специална награда,
1.2.1.1.Дизайн на тиражен плакат, с включено актуализиране след всеки тираж в деня на
неговото провеждане – Четвъртък и Неделя
● Размер: мин. 50х70 см;
● Брой визии: 1
● Брой тиражи: 52 бр.
● Редизайн на тиражна визия – 1 бр.
1.2.1.2. Дизайн на тиражен плакат с празничен дизайн.
● Размер: мин. 50х70 см;
● Брой визии: 3 бр.
● Брой тиражи/празници: 3 бр. /Великден, Коледа, Нова Година/
1.2.1.3.Дизайн на плакат с празничен дизайн – специална награда.
● Размер: мин. 50х70 см;
● Брой визии: 2 бр.
● Брой тиражи/празници: 2 бр. / Великден и Нова Година /
1.2.2. 1 бр. Дизайн за чекове за печеливши – числови игри, 1 бр. Дизайн за чекове за
печеливши – моментни лотарийни игри.
1.2.2.1. Дизайн за чекове за печеливши – числови игри
● Размер: мин. 50х70 см;
● Бр. визии: 1 бр.
● Адаптация за всяка игра след съгласуване с Възложител
1.2.2.2.Дизайн за чекове за печеливши – моментни лотарийни игри
● Размер: мин. 50х70 см;
● Брой визии: 1 бр.
● Адаптация за всяка игра след съгласуване с Възложител
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1.2.3.

1 бр. Дизайн на шаблон за продуктова визия за числови игри, 1 бр. Дизайн на
шаблон за продуктова визия за моментни лотарийни игри.

1.2.3.1.Дизайн на шаблон за продуктова визия за числови игри
● Брой визии: 1 бр.
1.2.3.2.Дизайн на шаблон за продуктова визия за моментни лотарийни игри
● Брой визии: 1 бр.

1.2.4.

6 бр. Дизайн на визии по промоционални кампании.
● Брой визии: 6 бр.

1.2.5.

1 бр. Визия за промотиране на ТВ предаване.
● Брой визии: 1 бр.

Поддейност 1.3.: Изработка на рекламни видеоклипове:
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 307 000 ЛВ.
1 бр. Имиджов видеоклип - 40 сек., 50 бр. продуктови клипове за промотиране на джакпот
– 10 сек., 7 бр. продуктови клипове за промотиране на моментни лотарийни игри – мин. 30
сек. и 20 бр. продуктови клипове за представяне на печеливши в игрите на БСТ – 30 сек. и
дълга версия между 1 мин. и 2 мин. /за всеки клип/.
1.3.1. Имиджов клип
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 66 000 ЛВ.
● Визуална форма: игрален или 2D aнимация или 3D aнимация
● Продължителност: 40 сек.
● Съдържание: Представяне на Български спортен тотализатор, и/или числови
игри, и/или моментни лотарийни игри или друго – по предложение на участника
● Брой: 1бр.
1.3.2. Продуктов клип за промотиране на джакпот
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 106 000 ЛВ.
● Визуална форма: игрален или 2D aнимация или 3D aнимация
● Съдържание: анонсиране на натрупан джакпот в една или повече числови
игри, или друго – по предложение на участника
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● Продължителност: 10 сек.
● Брой: 50 бр.
1.3.3. Продуктов клип за промотиране на моментни лотарийни игри
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 35 000 ЛВ.
● Визуална форма: игрален или 2D aнимация или 3D aнимация
● Съдържание: название на моментни лотарийни игри, и/или стойност на
печалба, и/или визуализация на талон, или друго – по предложение на участника
● Продължителност: мин. 30 сек.
● Брой: 7бр.
1.3.4. Продуктов клип за представяне на печеливши в игрите на БСТ
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 100 000 ЛВ.
● Визуална форма: игрален или 2D aнимация или 3D aнимация
● Съдържание: показване на печеливш, и/или анонсиране на игра, и/или външни
снимки и/или друго – по предложение на участника
● Продължителност: 30 сек. и дълга версия между 1 мин. и 2 мин. /за всеки
клип/.
● Брой: 20 бр.
Поддейност 1.4.: Изработка на интернет-банери
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 10 900 ЛВ.
●
●
●
●
●
●

1.4.1. Анимирани банери – тиражна визия
Технология: HTML, GIF или Video;
Размери: 300x250
Адаптации за Фейсбук страница
Брой визии: 1бр.
Брой тиражи: 52бр.
Редизайн: 1 бр.

●
●
●
●
●

1.4.2. Статични банери – тиражна визия
Технология: jpg;
Размери: 1920x400;
Брой визии: 1бр.
Брой тиражи: 52бр.
Редизайн: 1 бр.

●
●
●
●

1.4.3. Анимирани банери – празнична визия
Технология: HTML, GIF или Video;
Размери: 300x250
Адаптации за Фейсбук страница
Брой: 2бр.
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1.4.4. Статични банери – празнична визия
● Технология: jpg;
● Размери: 1920x400;
● Брой: 2 бр.

●
●
●
●

1.4.5. Анимирани банери – продуктови визии и промоционални
кампании.
Технология: HTML, GIF или Video;
Размери: 300x250
Адаптации за Фейсбук страница
Брой: 8 бр.

1.4.6. Статични банери – продуктови визии и промоционални
кампании.
● Технология: jpg;
● Размери: 1920x400;
● Брой: 8 бр.
●
●
●
●

1.4.7. Анимирани банери – промотиране на ТВ предаване.
Технология: HTML, GIF или Video;
Размери: 300x250
Адаптации за Фейсбук страница
Брой: 1 бр.

Дейност 2:Информационни и промоционални активности и кампании.
Всяка промоция трябва да включва осигуряване на промо щанд за всеки от екипите, както и
осигуряване на транспорт на локално или регионално ниво.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 720 000 ЛВ.
Поддейност 2.1.: Кампания 1.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 120 000 лв.
● Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”.
● Награден фонд: 40 000 лв.
● Времетраене на активността в град: 30 дни.
● Локация: национално ниво - в 10 града.
● Брой хора: 15.
● Разработване на индивидуално уеб приложение.
Поддейност 2.2.: Кампания 2.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 120 000 лв.
● Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”.
● Награден фонд: 40 000 лв.
● Времетраене на активността в град: 30 дни.
● Локация: национално ниво - в 10 града.
● Брой хора: 15.
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● Разработване на индивидуално уеб приложение.
Поддейност 2.3.: Кампания 3.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 120 000 лв.
● Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”.
● Награден фонд: 40 000 лв.
● Времетраене на активността в град: 30 дни.
● Локация: национално ниво - в 10 града.
● Брой хора: 15.
● Разработване на индивидуално уеб приложение.
Поддейност 2.4.: Кампания 4.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 120 000 лв.
● Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”.
● Награден фонд: 40 000 лв.
● Времетраене на активността в град: 30 дни.
● Локация: национално ниво - в 10 града.
● Брой хора: 15.
● Разработване на индивидуално уеб приложение.
Поддейност 2.5.: Кампания 5.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 120 000 лв.
● Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”.
● Награден фонд: 40 000 лв.
● Времетраене на активността в град: 30 дни.
● Локация: национално ниво - в 10 града.
● Брой хора: 15.
● Разработване на индивидуално уеб приложение.

Поддейност 2.6.: Кампания 6.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 120 000 лв.
● Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”.
● Награден фонд: 40 000 лв.
● Времетраене на активността в град: 30 дни.
● Локация: национално ниво - в 10 града.
● Брой хора: 15.
● Разработване на индивидуално уеб приложение.
Дейност 3: Организиране, реализиране и модернизиране облика на предаването
„Теглене тиражите на Тото 1, Тото 2 и моментни лотарийни игри”
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 468 000 ЛВ.
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Поддейност 3.1.: Организация и реализация на телевизионна продукция със заглавие
„Спорт тото“, в което се определят/обявават резултати за/от игри на „Тото 2“, „Тото
1“ и моментни лотарийни игри, организирани от ДП БСТ:
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 468 000 ЛВ.
● Необходим екип, предоставящ услуги по следните дейности:
o Творчески екип / сценарист, 2-ма водещи/;
o Реализаторски екип / режисьор на пулт, отговорен оператор, четирима
оператори, оператор на playbox (airbox), тонрежисьор, оператор надписи,
осветител, оператор Ауто Кю, декоратор, гримьор, стилист, инженер,
директор продукция, изпълнителен продуцент/;
● Организация и реализация на телевизионна продукция – 104 бр.;
● Организация и реализация на снимки за автоанонси към телевизионна
продукция с продължителност между 20 и 30 сек – 104 бр.
Дейност 4. Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните канали.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 1 123 000 ЛВ.
Поддейност 4.1.:Печатни издания.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 150 000 ЛВ.
4.1.1. Профил: Ежедневник с национално разпространение.
Профил: Новини, политика, развлечение. Топ 10 от общата читателска аудитория за 2016г.
Брой карета: мин. 50 бр.
Цветност: цветни.
Примерен размер на каре: 127 х 30 мм.
Местоположение в изданието: вътрешна страница.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 25 000 ЛВ.
4.1.2. Профил: Ежедневник с национално разпространение.
Профил: Новини, политика, развлечение. Топ 10 от общата читателска аудитория за 2016г.
Брой карета: мин. 85 бр.
Цветност: цветни.
Примерен размер на каре: 128.25 х 30 мм.
Местоположение в изданието: вътрешна страница.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 25 000 ЛВ.
4.1.3. Профил: Ежедневник с национално разпространение.
Профил: Новини, политика, развлечение. Топ 10 от общата читателска аудитория за 2016г.
Брой карета: мин. 85 бр.
Цветност: цветни.
Примерен размер на каре: 126 х 100 мм.
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Местоположение в изданието: вътрешна страница.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 40 000 ЛВ.
4.1.4. Профил: Ежедневник с национално разпространение.
Профил: Новини, политика, развлечение. Топ 10 от общата читателска аудитория за 2016г.
Брой карета: мин. 45 бр.
Цветност: цветни.
Примерен размер на каре: 126 х 100 мм.
Местоположение в изданието: вътрешна страница.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 25 000 ЛВ.
4.1.5. Профил: Национален спортен всекидневник.
Профил: Спортен всекидневник
Брой карета: мин. 60 бр.
Цветност: цветни.
Примерен размер на каре: 110 х 60 мм.
Местоположение в изданието: вътрешна страница.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 15 000 ЛВ.
4.1.6. Профил: Седмичник с национално разпространение.
Профил: Новини, политика, развлечение. Топ 10 от общата читателска аудитория за 2016г.
Брой карета: мин. 50 бр.
Цветност: цветни.
Примерен размер на каре: 126,36 х 40 мм.
Местоположение в изданието: вътрешна страница.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 15 000 ЛВ.
4.1.7. Профил: Седмичник с национално разпространение.
Профил: Тематично седмично издание с общ профил на аудиторията – 55+
Брой карета: мин. 28 бр.
Цветност: цветни.
Примерен размер на каре: 123 х 30 мм.
Местоположение в изданието: вътрешна страница.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 5 000 ЛВ.
Поддейност 4.2.: Национални телевизионни канали.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 300 000 ЛВ.
Профил: 24-часов политематичен канал и нишови канали към него.
Начин на разпространение: Цифрово ефирно разпространение чрез Мултиплекс 2.
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Брой таргет рейтинг точки: мин. 800 trp`s
Присъствие: 60% от бюджета за спотове да бъде в най-гледаемото за телевизията часово
време;
Период: мин. 5 месеца.
Дължина на клип: 40 секунди, 30 секунди; 10 секунди.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 300 000 ЛВ.
Поддейност 4.3.:Интернет сайтове.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 280 000 ЛВ.
4.3.1. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 100 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 2 000 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.2. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 100 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 2 000 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.3. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 100 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 2 000 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.4. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 100 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 2 000 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
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Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.5. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 100 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 2 000 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.6. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 50 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 500 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.7. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 50 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 500 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.8. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 50 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 500 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
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4.3.9. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 10 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 500 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.10. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 10 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 500 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.11. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 10 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 500 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.12. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 10 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 500 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.13. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 5 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 000 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
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Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
4.3.14. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство,
технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация.
Гарантирани импресии: мин. 5 000.
Брой банери: 1 флаш банер.
Брой импресии: мин. 1 000 000.
Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90
Местоположение в сайта: всички страници.
Медия план: разработване на медия план.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 ЛВ.
Поддейност 4.4.:Закупуване на радио време
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:30 000 ЛВ.
Профил на радио станции:
Брой радио станции: мин. 4бр.
Времетраене: от 1 мин. до 3 мин.
Брой излъчвания: мин. 30
Поддейност 4.5.:Рекламно участие в социални мрежи
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 50 000 ЛВ.
Предложение за рекламно присъствие във facebok.com
Таргет: Мъже/ Жени – 20г. – 65г.
Националност: Българи
Интереси: ТВ програми, спорт и занимания на открито, пътувания, пазаруване, игри,
превозни средства.
Период: 12 месеца
Търсени резултати: мин. 50 000 клика
Поддейност 4.6.:Билбордове / пизи и мегабордове/. Наем. Монтаж и демонтаж
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 313 000 ЛВ.
Брой: мин. 110 броя на месец.
Период: 1 месец ще е равен на 2 периода /един период е от 14 дни/.
Размер: 4х3; 8х4
Тип: пиза; мегаборд
Локации: Регионални градове и национална пътна мрежа - АМ Тракия, АМ Хемус, входове
и изходи на големи градове /София, Пловдив, Варна, Бургас/.
Медия план: разработване на медия план.
Дейност № 5. Публично, корпоративно и медийно обслужване.
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ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 650 000лв.
Поддейност 5.1.: Връзки с медиите:
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 310 000 лв.
5.1.1. Прессъобщения до национални медии - 104 бр.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 52 000 лв.
5.1.2. Прессъобщения до регионални медии - 104 бр.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 33 000 лв.
5.1.3. Публикации – статии /350 бр. – 50 броя – размер минимум 2 колони на 60 мм, 300 броя
– размер минимум 1 колона на 60 мм./, интервюта /15 бр./, телевизионни и радио репортажи
/30 бр. – минимум 40 сек./.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 225 000 лв.
Поддейност 5.2.: Събития –Награди на шампионите – събитие за отличили се
спортисти през годината и техните треньори, журналисти и отбрана публика.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 50 000 лв.
o
гости - 300 души;
o
място - зала;
o
водещ – популярно лице;
o
артисти;
o
сценарий;
o
кетъринг /три степенно меню/;
o
техническа поддръжка – озвучаване, осветление, сцена, декорация;
o
покани – 300 броя
o
представяне на информация за събитието – прессъобщение до медиите,
визуализации и други;
Поддейност 5.3.: Консултации – 300 часа.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 30 000 лв.
Поддейност 5.4.: Обучения
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 36 000 лв.
o

Обучения за работа с целевите публики – 6 броя
● общ брой обучения – 6 броя
● брой обучени – 36 души
● обучителни материали

o
●
●
●
●

Медийни обучения –6 броя
общ брой обучения – 6 броя
брой обучени – 18 души
обучителни материали
снимачна и звукозаписна техника
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Поддейност 5.5.: Присъствие в социалните мрежи
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 18 000 лв.
o
Фейсбук /поддръжка, включваща ежедневен отговор на зададени въпроси и
регулярно публикуване на тематични съобщения и материали за БСТ/
o
Туитър /поддръжка, включваща ежедневен отговор на въпроси и регулярно
публикуване на тематични съобщения за БСТ/
o
Ю-тюб страница / регулярно публикуване на материали за БСТ/
5 бр. Визии за активации
● Брой визии: 5 бр.
● Брой теми: 5 теми, които се адаптират през годината.
Поддейност 5.6.:Онлайн активности за популяризиране на игрите на БСТ
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 48 000 лв.
5.6.1. Активности, насочени към младите – организиране на онлайн конкурс във фейсбук
за привличане на аудитория от целевата група.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 24 000 лв.
o
o
o
o
o
o
o

Идейно предложение
Фейсбук приложение
Слоган за конкурса
Условия за участие
Правила на конкурса
Жури за избор на победители
Награден фонд – 10 000 лв.

5.6.2. Кампания за популяризиране на онлайн залаганията на БСТ – организиране на
онлайн конкурс, който цели привличане интереса на младата аудитория към игрите на
Български спортен тотализатор.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 24 000 лв.
o
o
o
o
o
o
o

Идейно предложение
Фейсбук приложение
Слоган за конкурса
Условия за участие
Правила на конкурса
Жури за избор на победители
Награден фонд – 10 000 лв.
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Поддейност 5.7.: Събития за официално връчване на парични и предметни награди,
спечелени във игрите на Възложителя.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 104 000 лв.
o
o
o
o
o
o
o
o

брой събития - 52
гости - 35 души;
място – централна локация в населеното място, в което е спечелена наградата;
водещ;
сценарий;
техническа поддръжка – озвучаване, осветление, сцена, декорация;
визия на плакатите;
покани – 35 броя;

Поддейност 5.8.: Вътрешен вестник– 12 бр.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 30 000 лв.
o
o
o
o
o
o

Идейна концепция – 1 брой
Вид на изданието – електронен;
Получатели – 10 000 души;
Минимално необходимо съдържание – да съдържа 6 рубрики;
Периодичност – 12 броя годишно;
Разпространение – 10000 броя по интернет;

Поддейност 5.9.: Медия мониторинг – ежедневен мониторинг на информацията, свързана
с активностите на ММС, БСТ, Държавна Комисия по Хазарта, конкуренция и информация,
свързана с регулацията на сектора.
Информацията да бъде систематизирана по теми, дати, медии. Оформен по този начин се
предава на хартиен и електронен носител. - 12 бр.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 24 000 лв.
Дейност № 6. Производства и предпечатна подготовка
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 301 000 лв.
Поддейност 6.1.: Плакати /тиражни, информационни и промоционални активности и
кампании и събития/
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 150 000 лв.
o
Формат: 50 х 70 см.
o
Цветност: 4+0.
o
Хартия: 115 гр./кв.м. – гланц.
o
Количество: мин. 300 000 бр.
o
Предпечатна подготовка;
Поддейност 6.2.: Флаери /тиражни, информационни и промоционални активности и
кампании и събития/
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 лв.
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o
o
o
o
o

Формат: А5;
Цветност: 4+4;
Хартия: 150 гр./кв.м. – мат;
Количество: мин. 200 000 бр.
Предпечатна подготовка;

Поддейност 6.3.: Покани:
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 150 лв.
o Размер: 10 х 15 см.;
o Картон: 300 гр.;
o Цветност: 4+0;
o Количество: 100 бр.
Поддейност 6.4.: Балони:
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 600 лв.
o Размер: R90;
o Цветност: 2 цвята – син, оранжев;
o Печат: Едностранен, едноцветен печат;
o Количество: 500 бр.
Поддейност 6.5.: Рол банер – медия + печат на винил
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 250 лв.
o Размер: 80х200 см;
o Конструкция: рекламна стойка със самонавиващо се рекламно пано от винил;
o Цветност: 4+0;
o Материал: Винил;
o Количество: 1 бр.
Поддейност 6.6.: Печат на винил за пизи и мегабордове:
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 130 000 лв.
o Размери на винил: от. 12 до 32 кв.м.
o Общо: мин. 500 бр. винили

2.3 Количествени стойности за изпълнение на предмета на поръчката
Изискуемите дейности и поддейности от предмета на поръчката са разпределени както
следва:
За първи 12-месечен период:
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№

Брой

Мерна
единица

Дейност 1

Създаване на творческа платформа за
изграждане и реализация на идейнохудожествени концепции.

Поддейност
1.1
Поддейност
1.2.
Поддейност
1.3.
1.3.1.
1.3.2.

Рекламни послания.

7

Брой

Рекламни визии.

18

Брой

3
50

Брой
Брой

7

Брой

20

Брой

125

Брой

1.3.3.
1.3.4.
Поддейност
1.4.
Дейност 2
Поддейност
2.1.
Поддейност
2.2.
Поддейност
2.3.
Поддейност
2.4.
Поддейност
2.5.
Поддейност
2.6.
Дейност 3

Поддейност
3.1.
Поддейност
3.2.

Рекламни видео клипове.
Имиджов клип – 10 сек.
Продуктови клипове за промотиране на
джакпот – 10 сек.
Продуктов клип за промотиране на
моментни лотарийни игри – мин. 30 сек.
Продуктови клипове за представяне на
печеливши в игрите на БСТ – 30 сек. + 1-2
мин. версия
Изработка на интернет-банери

Информационни
и
промоционални
активности и кампании:
Кампания 1.
1

Брой

Кампания 2.

1

Брой

Кампания 3.

1

Брой

Кампания 4.

1

Брой

Кампания 5.

1

Брой

Кампания 6.

1

Брой

Организиране, реализиране и
модернизиране облика на предаването
„Теглене тиражите на Тото 1, Тото 2 и
моментни лотарийни игри”
Организация и реализация на телевизионна 12
продукция.
Проектиране и изработка на декор.
1

Месеца
Брой
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Поддейност
3.3.
Дейност 4
Поддейност
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
Поддейност
4.2.
Поддейност
4.3.
4.3.1.

Дизайн и изработка на шапки, кашове, 11
темплейти и др.
Закупуване и разпространение на
рекламни форми в съответните канали.
Печатни издания.

Брой

Ежедневник с национално разпространение.
Ежедневник с национално разпространение.
Ежедневник с национално разпространение.
Ежедневник с национално разпространение.
Национален спортен всекидневник.
Седмичник с национално разпространение.
Седмичник с национално разпространение.
Национални телевизионни канали. 24 часов
политематичен канал и нишови канали към
него.
Интернет сайтове.

Мин. 50
Мин. 85
Мин. 85
Мин. 45
Мин. 60
Мин. 50
Мин. 28
Мин. 800

Каре
Каре
Каре
Каре
Каре
Каре
Каре
Таргет рейтиг
точки

Новинарски сайт

Мин. 2
000
Мин. 2
000
Мин. 2
000
Мин. 2
000
Мин. 2
000
мин.
500 000
мин.
500 000
мин.
500 000
мин.
500 000
мин.
500 000
мин.
500 000
мин.
500 000
мин. 1
000
мин. 1
000

4.3.2.

Новинарски сайт

4.3.3.

Новинарски сайт

4.3.4.

Новинарски сайт

4.3.5.

Новинарски сайт

4.3.6.

Новинарски сайт

4.3.7.

Новинарски сайт

4.3.8.

Новинарски сайт

4.3.9.

Новинарски сайт

4.3.10.

Новинарски сайт

4.3.11.

Новинарски сайт

4.3.12.

Новинарски сайт

4.3.13.

Новинарски сайт

4.3.14.

Новинарски сайт

000 Импресии
000 Импресии
000 Импресии
000 Импресии
000 Импресии
1 Импресии
1 Импресии
1 Импресии
1 Импресии
1 Импресии
1 Импресии
1 Импресии
000 Импресии
000 Импресии
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Поддейност
4.4.
Поддейност
4.5.
Поддейност
4.6.
Дейност 5
Поддейност
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
Поддейност
5.2.
Поддейност
5.3.
Поддейност
5.4.
Поддейност
5.5.
Поддейност
5.6.
5.6.1.
5.6.2.
Поддейност
5.7.
Поддейност
5.8.
Поддейност
5.9.
Дейност 6
Поддейност
6.1.
Поддейност
6.2.
Поддейност
6.3.
Поддейност
6.4.

Закупуване на радио време

мин. 30

Излъчвания

Рекламно участие в социални мрежи

мин. 50 000

Клик

Билбордове / пизи и мегабордове/. Наем. Мин.
Монтаж и демонтаж
броя
месец
Публично, корпоративно и медийно
обслужване.
Връзки с медиите.

110 Брой
на

Прессъобщения до национални медии.
104
Прессъобщения до регионални медии.
104
Публикации – статии, интервюта, тв и 395
радио репортажи
Събития - Награди на шампионите.
1

Брой
Брой
Брой

Консултации – 300 часа.

300

Час

Обучения

12

Брой

Присъствие в социалните мрежи

12

Месец

1
1

Брой
Брой

52

Брой

12

Брой

12

Месеца

Онлайн активности за популяризиране на
игрите на БСТ
Активности, насочени към младите
Кампания за популяризиране на онлайн
залаганията на БСТ
Събития за официално връчване на парични
и предметни награди, спечелени във игрите
на Възложителя.
Вътрешен вестник.
Медия мониторинг.
Производства и предпечатна подготовка
Плакати /тиражни, информационни и
промоционални активности и кампании и
събития/
Флаери /тиражни, информационни и
промоционални активности и кампании и
събития/
Покани
Балони

Брой

мин.
000

300 Брой

мин.
000

200 Брой

100

Брой

500

Брой
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Поддейност
6.5.
Поддейност
6.6.

Рол банер – медия + печат на винил

1

Брой

Печат на винил за пизи и мегабордове

мин. 500

Брой

Брой

Мерна
единица

За втори 12-месечен период:
№

Дейност 1

Създаване на творческа платформа за
изграждане и реализация на идейнохудожествени концепции.

Поддейност
1.1
Поддейност
1.2.
Поддейност
1.3.
1.3.1.
1.3.2.

Рекламни послания.

7

Брой

Рекламни визии.

18

Брой

3
50

Брой
Брой

7

Брой

20

Брой

125

Брой

1.3.3.
1.3.4.
Поддейност
1.4.
Дейност 2
Поддейност
2.1.
Поддейност
2.2.
Поддейност
2.3.
Поддейност
2.4.
Поддейност
2.5.
Поддейност
2.6.

Рекламни видео клипове.
Имиджов клип – 30 сек.
Продуктови клипове за промотиране на
джакпот – 10 сек.
Продуктов клип за промотиране на
моментни лотарийни игри – мин. 30 сек.
Продуктови клипове за представяне на
печеливши в игрите на БСТ – 30 сек. + 1-2
мин. версия
Изработка на интернет-банери

Информационни
и
промоционални
активности и кампании:
Кампания 1.
1

Брой

Кампания 2.

1

Брой

Кампания 3.

1

Брой

Кампания 4.

1

Брой

Кампания 5.

1

Брой

Кампания 6.

1

Брой
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Дейност 3

Поддейност
3.1.
Дейност 4
Поддейност
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
Поддейност
4.2.
Поддейност
4.3.
4.3.1.

Организиране, реализиране и
модернизиране облика на предаването
„Теглене тиражите на Тото 1, Тото 2 и
моментни лотарийни игри”
Организация и реализация на телевизионна 12
продукция.
Закупуване и разпространение на
рекламни форми в съответните канали.
Печатни издания.

Месеци

Ежедневник с национално разпространение.
Ежедневник с национално разпространение.
Ежедневник с национално разпространение.
Ежедневник с национално разпространение.
Национален спортен всекидневник.
Седмичник с национално разпространение.
Седмичник с национално разпространение.
Национални телевизионни канали. 24 часов
политематичен канал и нишови канали към
него.
Интернет сайтове.

Мин. 50
Мин. 85
Мин. 85
Мин. 45
Мин. 60
Мин. 50
Мин. 28
Мин. 800

Новинарски сайт

Мин. 2
000
Мин. 2
000
Мин. 2
000
Мин. 2
000
Мин. 2
000
мин.
500 000
мин.
500 000
мин.
500 000
мин.
500 000
мин.
500 000
мин.
500 000
мин.
500 000

4.3.2.

Новинарски сайт

4.3.3.

Новинарски сайт

4.3.4.

Новинарски сайт

4.3.5.

Новинарски сайт

4.3.6.

Новинарски сайт

4.3.7.

Новинарски сайт

4.3.8.

Новинарски сайт

4.3.9.

Новинарски сайт

4.3.10.

Новинарски сайт

4.3.11.

Новинарски сайт

4.3.12.

Новинарски сайт

Каре
Каре
Каре
Каре
Каре
Каре
Каре
Таргет рейтиг
точки

000 Импресии
000 Импресии
000 Импресии
000 Импресии
000 Импресии
1 Импресии
1 Импресии
1 Импресии
1 Импресии
1 Импресии
1 Импресии
1 Импресии
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4.3.13.

Новинарски сайт

4.3.14.

Новинарски сайт

Поддейност
4.4.
Поддейност
4.5.
Поддейност
4.6.

Закупуване на радио време

мин. 1 000 Импресии
000
мин. 1 000 Импресии
000
мин. 30
Излъчвания

Рекламно участие в социални мрежи

мин. 50 000

Дейност 5
Поддейност
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
Поддейност
5.2.
Поддейност
5.3.
Поддейност
5.4.
Поддейност
5.5.
Поддейност
5.6.
5.6.1.
5.6.2.
Поддейност
5.7.
Поддейност
5.8.
Поддейност
5.9.
Дейност 6
Поддейност
6.1.
Поддейност
6.2.

Билбордове / пизи и мегабордове/. Наем. Мин.
Монтаж и демонтаж
броя
месец
Публично, корпоративно и медийно
обслужване.
Връзки с медиите.

Клик

110 Брой
на

Прессъобщения до национални медии.
104
Прессъобщения до регионални медии.
104
Публикации – статии, интервюта, тв и 395
радио репортажи
Събития - Награди на шампионите.
1

Брой
Брой
Брой

Консултации – 300 часа.

300

Час

Обучения

12

Брой

Присъствие в социалните мрежи

12

Месец

1
1

Брой
Брой

52

Брой

12

Брой

12

Месеца

Онлайн активности за популяризиране на
игрите на БСТ
Активности, насочени към младите
Кампания за популяризиране на онлайн
залаганията на БСТ
Събития за официално връчване на парични
и предметни награди, спечелени във игрите
на Възложителя.
Вътрешен вестник.
Медия мониторинг.
Производства и предпечатна подготовка
Плакати /тиражни, информационни и
промоционални активности и кампании и
събития/
Флаери /тиражни, информационни и
промоционални активности и кампании и
събития/

Брой

мин.
000

300 Брой

мин.
000

200 Брой
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Поддейност
6.3.
Поддейност
6.4.
Поддейност
6.5.
Поддейност
6.6.

Покани

100

Брой

Балони

500

Брой

Рол банер – медия + печат на винил

1

Брой

Печат на винил за пизи и мегабордове

мин. 500

Брой

Брой

Мерна
единица

За трети 12-месечен период:
№

Дейност 1

Създаване на творческа платформа за
изграждане и реализация на идейнохудожествени концепции.

Поддейност
1.1
Поддейност
1.2.
Поддейност
1.3.
1.3.1.
1.3.2.

Рекламни послания.

7

Брой

Рекламни визии.

18

Брой

1
50

Брой
Брой

7

Брой

20

Брой

125

Брой

1.3.3.
1.3.4.
Поддейност
1.4.
Дейност 2
Поддейност
2.1.
Поддейност
2.2.
Поддейност
2.3.
Поддейност
2.4.

Рекламни видео клипове.
Имиджов клип – 40 сек.
Продуктови клипове за промотиране на
джакпот – 10 сек.
Продуктов клип за промотиране на
моментни лотарийни игри – мин. 30 сек.
Продуктови клипове за представяне на
печеливши в игрите на БСТ – 30 сек. + 1-2
мин. версия
Изработка на интернет-банери

Информационни
и
промоционални
активности и кампании:
Кампания 1.
1

Брой

Кампания 2.

1

Брой

Кампания 3.

1

Брой

Кампания 4.

1

Брой
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Поддейност
2.5.
Поддейност
2.6.
Дейност 3

Поддейност
3.1.
Дейност 4
Поддейност
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
Поддейност
4.2.
Поддейност
4.3.
4.3.1.

Кампания 5.

1

Брой

Кампания 6.

1

Брой

Организиране, реализиране и
модернизиране облика на предаването
„Теглене тиражите на Тото 1, Тото 2 и
моментни лотарийни игри”
Организация и реализация на телевизионна 12
продукция.
Закупуване и разпространение на
рекламни форми в съответните канали.
Печатни издания.

Месеци

Ежедневник с национално разпространение.
Ежедневник с национално разпространение.
Ежедневник с национално разпространение.
Ежедневник с национално разпространение.
Национален спортен всекидневник.
Седмичник с национално разпространение.
Седмичник с национално разпространение.
Национални телевизионни канали. 24 часов
политематичен канал и нишови канали към
него.
Интернет сайтове.

Мин. 50
Мин. 85
Мин. 85
Мин. 45
Мин. 60
Мин. 50
Мин. 28
Мин. 800

Новинарски сайт

Мин. 2
000
Мин. 2
000
Мин. 2
000
Мин. 2
000
Мин. 2
000
мин.
500 000
мин.
500 000
мин.
500 000
мин.
500 000
мин.
500 000

4.3.2.

Новинарски сайт

4.3.3.

Новинарски сайт

4.3.4.

Новинарски сайт

4.3.5.

Новинарски сайт

4.3.6.

Новинарски сайт

4.3.7.

Новинарски сайт

4.3.8.

Новинарски сайт

4.3.9.

Новинарски сайт

4.3.10.

Новинарски сайт

Каре
Каре
Каре
Каре
Каре
Каре
Каре
Таргет рейтиг
точки

000 Импресии
000 Импресии
000 Импресии
000 Импресии
000 Импресии
1 Импресии
1 Импресии
1 Импресии
1 Импресии
1 Импресии
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4.3.11.

Новинарски сайт

4.3.12.

Новинарски сайт

4.3.13.

Новинарски сайт

4.3.14.

Новинарски сайт

Поддейност
4.4.
Поддейност
4.5.
Поддейност
4.6.

Закупуване на радио време

мин.
1 Импресии
500 000
мин.
1 Импресии
500 000
мин. 1 000 Импресии
000
мин. 1 000 Импресии
000
мин. 30
Излъчвания

Рекламно участие в социални мрежи

мин. 50 000

Дейност 5
Поддейност
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
Поддейност
5.2.
Поддейност
5.3.
Поддейност
5.4.
Поддейност
5.5.
Поддейност
5.6.
5.6.1.
5.6.2.
Поддейност
5.7.
Поддейност
5.8.
Поддейност
5.9.
Дейност 6

Билбордове / пизи и мегабордове/. Наем. Мин.
Монтаж и демонтаж
броя
месец
Публично, корпоративно и медийно
обслужване.
Връзки с медиите.

Клик

110 Брой
на

Прессъобщения до национални медии.
104
Прессъобщения до регионални медии.
104
Публикации – статии, интервюта, тв и 395
радио репортажи
Събития - Награди на шампионите.
1

Брой
Брой
Брой

Консултации – 300 часа.

300

Час

Обучения

12

Брой

Присъствие в социалните мрежи

12

Месец

1
1

Брой
Брой

52

Брой

12

Брой

12

Месеца

Онлайн активности за популяризиране на
игрите на БСТ
Активности, насочени към младите
Кампания за популяризиране на онлайн
залаганията на БСТ
Събития за официално връчване на парични
и предметни награди, спечелени във игрите
на Възложителя.
Вътрешен вестник.
Медия мониторинг.

Брой

Производства и предпечатна подготовка
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Поддейност
6.1.
Поддейност
6.2.
Поддейност
6.3.
Поддейност
6.4.
Поддейност
6.5.
Поддейност
6.6.

Плакати /тиражни, информационни
промоционални активности и кампании
събития/
Флаери /тиражни, информационни
промоционални активности и кампании
събития/
Покани

и мин.
и 000

300 Брой

и мин.
и 000

200 Брой

100

Брой

Балони

500

Брой

Рол банер – медия + печат на винил

1

Брой

Печат на винил за пизи и мегабордове

мин. 500

Брой

2.3. Максимална прогнозна стойност за изпълнение на предмета на поръчката и начин
на плащане на цената
Предвиденият максимален финансов ресурс за изпълнение на предмета на поръчката е
разпределен по дейности/поддейности, както следва:
За първи 12-месечен период:
№

Прогнозна
стойност /в лв.
без ДДС/

Дейност 1

Създаване
на
творческа
платформа
за 302 000
изграждане
и
реализация
на
идейнохудожествени концепции.

Поддейност 1.1
Поддейност 1.2.
Поддейност 1.3.
1.3.1.
1.3.2.

Рекламни послания.
Рекламни визии.
Рекламни видео клипове.
Имиджов клип – 10 сек.
Продуктови клипове за промотиране на джакпот – 10
сек.
Продуктов клип за промотиране на моментни
лотарийни игри – мин. 30 сек.
Продуктови клипове за представяне на печеливши в
игрите на БСТ – 30 сек. + 1-2 мин. версия
Изработка на интернет-банери
Информационни и промоционални активности и
кампании:
Кампания 1.
Кампания 2.
Кампания 3.
Кампания 4.

1.3.3.
1.3.4.
Поддейност 1.4.
Дейност 2
Поддейност 2.1.
Поддейност 2.2.
Поддейност 2.3.
Поддейност 2.4.

2 100
18 000
271 000
30 000
106 000
35 000
100 000
10 900
720 000
120 000
120 000
120 000
120 000
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Поддейност 2.5.
Поддейност 2.6.
Дейност 3
Поддейност 3.1.
Поддейност 3.2.
Поддейност 3.3.
Дейност 4
Поддейност 4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
Поддейност 4.2.
Поддейност 4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
4.3.9.
4.3.10.
4.3.11.
4.3.12.
4.3.13.
4.3.14.
Поддейност 4.4.
Поддейност 4.5.
Поддейност 4.6.
Дейност 5
Поддейност 5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

Кампания 5.
Кампания 6.
Организиране, реализиране и модернизиране
облика на предаването „Теглене тиражите на
Тото 1, Тото 2 и моментни лотарийни игри”
Организация и реализация на телевизионна
продукция.
Изработка на декор
Изработка на елементи за предаване
Закупуване и разпространение на рекламни
форми в съответните канали.
Печатни издания.
Ежедневник с национално разпространение.
Ежедневник с национално разпространение.
Ежедневник с национално разпространение.
Ежедневник с национално разпространение.
Национален спортен всекидневник.
Седмичник с национално разпространение.
Седмичник с национално разпространение.
Национални телевизионни
канали. 24-часов
политематичен канал и нишови канали към него.
Интернет сайтове.
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Закупуване на радио време
Рекламно участие в социални мрежи
Билбордове / пизи и мегабордове/. Наем. Монтаж и
демонтаж
Публично, корпоративно и медийно обслужване.
Връзки с медиите.
Прессъобщения до национални медии.
Прессъобщения до регионални медии.
Публикации – статии, интервюта, тв и радио
репортажи

120 000
120 000
504 000

468 000
30 000
6 000
1 123 000
150 000
25 000
25 000
40 000
25 000
15 000
15 000
5 000
300 000
280 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
30 000
50 000
313 000
650 000
310 000
52 000
33 000
225 000
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Поддейност 5.2.
Поддейност 5.3.
Поддейност 5.4.
Поддейност 5.5.
Поддейност 5.6.

50 000
30 000
36 000
18 000
48 000

Поддейност 6.3.
Поддейност 6.4.
Поддейност 6.5.

Събития - Награди на шампионите.
Консултации – 300 часа.
Обучения
Присъствие в социалните мрежи
Онлайн активности за популяризиране на игрите на
БСТ
Активности, насочени към младите
Кампания за популяризиране на онлайн залаганията
на БСТ
Събития за официално връчване на парични и
предметни награди, спечелени във игрите на
Възложителя.
Вътрешен вестник.
Медия мониторинг.
Производства и предпечатна подготовка
Плакати
/тиражни,
информационни
и
промоционални активности и кампании и събития/
Флаери /тиражни, информационни и промоционални
активности и кампании и събития/
Покани
Балони
Рол банер – медия + печат на винил

Поддейност 6.6.

Печат на винил за пизи и мегабордове

130 000

5.6.1.
5.6.2.
Поддейност 5.7.
Поддейност 5.8.
Поддейност 5.9.
Дейност 6
Поддейност 6.1.
Поддейност 6.2.

За втори 12-месечен период:
№

24 000
24 000
104 000

30 000
24 000
301 000
150 000
20 000
150
600
250

Прогнозна
стойност /в лв.
без ДДС/

Дейност 1

Създаване
на
творческа
платформа
за 338 000
изграждане
и
реализация
на
идейнохудожествени концепции.

Поддейност 1.1
Поддейност 1.2.
Поддейност 1.3.
1.3.1.
1.3.2.

Рекламни послания.
Рекламни визии.
Рекламни видео клипове.
Имиджов клип – 30 сек.
Продуктови клипове за промотиране на джакпот – 10
сек.
Продуктов клип за промотиране на моментни
лотарийни игри – мин. 30 сек.
Продуктови клипове за представяне на печеливши в
игрите на БСТ – 30 сек. + 1-2 мин. Версия
Изработка на интернет-банери

1.3.3.
1.3.4.
Поддейност 1.4.

2 100
18 000
307 000
66 000
106 000
35 000
100 000
10 900
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Дейност 2
Поддейност 2.1.
Поддейност 2.2.
Поддейност 2.3.
Поддейност 2.4.
Поддейност 2.5.
Поддейност 2.6.
Дейност 3
Поддейност 3.1.
Дейност 4
Поддейност 4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
Поддейност 4.2.
Поддейност 4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
4.3.9.
4.3.10.
4.3.11.
4.3.12.
4.3.13.
4.3.14.
Поддейност 4.4.
Поддейност 4.5.
Поддейност 4.6.
Дейност 5
Поддейност 5.1.

Информационни и промоционални активности и
кампании:
Кампания 1.
Кампания 2.
Кампания 3.
Кампания 4.
Кампания 5.
Кампания 6.
Организиране, реализиране и модернизиране
облика на предаването „Теглене тиражите на
Тото 1, Тото 2 и моментни лотарийни игри”
Организация и реализация на телевизионна
продукция.
Закупуване и разпространение на рекламни
форми в съответните канали.
Печатни издания.
Ежедневник с национално разпространение.
Ежедневник с национално разпространение.
Ежедневник с национално разпространение.
Ежедневник с национално разпространение.
Национален спортен всекидневник.
Седмичник с национално разпространение.
Седмичник с национално разпространение.
Национални телевизионни канали. 24 часов
политематичен канал и нишови канали към него.
Интернет сайтове.
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Закупуване на радио време
Рекламно участие в социални мрежи
Билбордове / пизи и мегабордове/. Наем. Монтаж и
демонтаж
Публично, корпоративно и медийно обслужване.
Връзки с медиите.

720 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
468 000

468 000
1 123 000
150 000
25 000
25 000
40 000
25 000
15 000
15 000
5 000
300 000
280 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
30 000
50 000
313 000
650 000
310 000
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52 000
33 000
225 000

Поддейност 6.3.
Поддейност 6.4.
Поддейност 6.5.

Прессъобщения до национални медии.
Прессъобщения до регионални медии.
Публикации – статии, интервюта, тв и радио
репортажи
Събития - Награди на шампионите.
Консултации – 300 часа.
Обучения
Присъствие в социалните мрежи
Онлайн активности за популяризиране на игрите на
БСТ
Активности, насочени към младите
Кампания за популяризиране на онлайн залаганията
на БСТ
Събития за официално връчване на парични и
предметни награди, спечелени във игрите на
Възложителя.
Вътрешен вестник.
Медия мониторинг.
Производства и предпечатна подготовка
Плакати
/тиражни,
информационни
и
промоционални активности и кампании и събития/
Флаери /тиражни, информационни и промоционални
активности и кампании и събития/
Покани
Балони
Рол банер – медия + печат на винил

Поддейност 6.6.

Печат на винил за пизи и мегабордове

130 000

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
Поддейност 5.2.
Поддейност 5.3.
Поддейност 5.4.
Поддейност 5.5.
Поддейност 5.6.
5.6.1.
5.6.2.
Поддейност 5.7.
Поддейност 5.8.
Поддейност 5.9.
Дейност 6
Поддейност 6.1.
Поддейност 6.2.

За трети 12-месечен период:
№

50 000
30 000
36 000
18 000
48 000
24 000
24 000
104 000

30 000
24 000
301 000
150 000
20 000
150
600
250

Прогнозна
стойност /в лв.
без ДДС/

Дейност 1

Създаване
на
творческа
платформа
за 338 000
изграждане
и
реализация
на
идейнохудожествени концепции.

Поддейност 1.1
Поддейност 1.2.
Поддейност 1.3.
1.3.1.
1.3.2.

Рекламни послания.
Рекламни визии.
Рекламни видео клипове.
Имиджов клип – 40 сек.
Продуктови клипове за промотиране на джакпот – 10
сек.
Продуктов клип за промотиране на моментни
лотарийни игри – мин. 30 сек.

1.3.3.

2 100
18 000
307 000
66 000
106 000
35 000
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1.3.4.
Поддейност 1.4.
Дейност 2
Поддейност 2.1.
Поддейност 2.2.
Поддейност 2.3.
Поддейност 2.4.
Поддейност 2.5.
Поддейност 2.6.
Дейност 3
Поддейност 3.1.
Дейност 4
Поддейност 4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
Поддейност 4.2.
Поддейност 4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
4.3.9.
4.3.10.
4.3.11.
4.3.12.
4.3.13.
4.3.14.
Поддейност 4.4.
Поддейност 4.5.

Продуктови клипове за представяне на печеливши в
игрите на БСТ – 30 сек. + 1-2 мин. Версия
Изработка на интернет-банери
Информационни и промоционални активности и
кампании:
Кампания 1.
Кампания 2.
Кампания 3.
Кампания 4.
Кампания 5.
Кампания 6.
Организиране, реализиране и модернизиране
облика на предаването „Теглене тиражите на
Тото 1, Тото 2 и моментни лотарийни игри”
Организация и реализация на телевизионна
продукция.
Закупуване и разпространение на рекламни
форми в съответните канали.
Печатни издания.
Ежедневник с национално разпространение.
Ежедневник с национално разпространение.
Ежедневник с национално разпространение.
Ежедневник с национално разпространение.
Национален спортен всекидневник.
Седмичник с национално разпространение.
Седмичник с национално разпространение.
Национални телевизионни
канали. 24-часов
политематичен канал и нишови канали към него.
Интернет сайтове.
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Новинарски сайт
Закупуване на радио време
Рекламно участие в социални мрежи

100 000
10 900
720 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
468 000

468 000
1 123 000
150 000
25 000
25 000
40 000
25 000
15 000
15 000
5 000
300 000
280 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
30 000
50 000
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Поддейност 4.6.
Дейност 5
Поддейност 5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
Поддейност 5.2.
Поддейност 5.3.
Поддейност 5.4.
Поддейност 5.5.
Поддейност 5.6.
5.6.1.
5.6.2.
Поддейност 5.7.
Поддейност 5.8.
Поддейност 5.9.
Дейност 6
Поддейност 6.1.
Поддейност 6.2.
Поддейност 6.3.
Поддейност 6.4.
Поддейност 6.5.
Поддейност 6.6.

Билбордове / пизи и мегабордове/. Наем. Монтаж и
демонтаж
Публично, корпоративно и медийно обслужване.
Връзки с медиите.
Прессъобщения до национални медии.
Прессъобщения до регионални медии.
Публикации – статии, интервюта, тв и радио
репортажи
Събития - Награди на шампионите.
Консултации – 300 часа.
Обучения
Присъствие в социалните мрежи
Онлайн активности за популяризиране на игрите на
БСТ
Активности, насочени към младите
Кампания за популяризиране на онлайн залаганията
на БСТ
Събития за официално връчване на парични и
предметни награди, спечелени във игрите на
Възложителя.
Вътрешен вестник.
Медия мониторинг.
Производства и предпечатна подготовка
Плакати
/тиражни,
информационни
и
промоционални активности и кампании и събития/
Флаери /тиражни, информационни и промоционални
активности и кампании и събития/
Покани
Балони
Рол банер – медия + печат на винил
Печат на винил за пизи и мегабордове

313 000
650 000
310 000
52 000
33 000
225 000
50 000
30 000
36 000
18 000
48 000
24 000
24 000
104 000

30 000
24 000
301 000
150 000
20 000
150
600
250
1300

Прогнозната цена за изпълнение предмета на поръчката е и максимално допустимата
такава за офериране, като същата е на стойност 10 800 000 лв. без ДДС /десет
милиона и осемстотин хиляди лева/, разпределена по периоди: за първи дванадесет
месечен период, тя е 3 600 000 лв. без ДДС /три милиона и шестстотин хиляди лева/,
за втори дванадесет месечен период - 3 600 000 лв. без ДСС /три милиона и
шестстотин хиляди лева/ и за трети дванадесет месечен период - 3 600 000 лв. без ДДС
/три милиона и шестстотин хиляди лева/. Всички посочени в таблицата по-горе
прогнозни стойности по дейности/поддейности, са също максимално допустимите
ценови стойности, за които ще се приемат предложения по съответната
дейност/поддейност. Ценови предложения надвишаващи която и да е максимална
прогнозна стойност посочена от Възложителя, ще бъдат отстранявани като
несъответстващи
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Възложителят ще заплаща месечно на Изпълнителя реално извършените през предходния
месец дейности/поддейности (остойностени по единичните цени, съгласно ценовата оферта
на Изпълнителя за съответния вид, за съответната година), в срок от 10 (десет) дни след
представяне на всички доказателства за изпълнението им, подписване на приемопредавателен протокол и представяне на фактура. Възложителят има право да не ползва
всички от изброените услуги, без от това за него да произтичат каквито и да са
неблагоприятни последици.
2.4. Срокът на действие на договора – 36 месеца.
2.5. Място на изпълнение на поръчката е Република България.
2.6. Авторските права върху всеки един разработен и приет, в изпълнение на настоящата
поръчка, документ/продукт, следва да се предоставят в пълен обем на Възложителя, с
изключение на непрехвърляемите такива по закон и/или притежавани въз основа на годно
правно основание преди подписване на договора за изпълнение /лиценз, патент, др.под./.
Изготвил Част 1, т. 2. Технически спецификации:
Подпис и данни заличени на осн чл. 29, ал. 1 ППЗОП и чл. 2
ЗЗЛД

Л.И.В., специалист маркетинг и реклама

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1.1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде
всяко българско или чуждестанно физическо или юридическо лице или техни обединения,
както и всяко друго образувание, което има правото да изпълнява услуги съгласно
законодателството на държавата, в което е установено, като всеки участник трябва да
отговаря на предвартително обявените изисквания на Възложителя в документацията за
участие в процедурата, както и на изискванията на ЗОП и Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
1.2. За участие в процедурата участниците подготвят оферта която трябва напълно да
съответства на условията, съдържащи се в обявлението за обществената поръчка и в
документацията за участие, като са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени
в обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие.
1.3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата съгласно
условията посочени в чл.36 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
(ППЗОП).
1.4. В случай, че участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически
лица, което не е юридическо лице:
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1.4.1. Участникът следва да представи оригинал или заверено копие на документ –
учредителен акт, договор, споразумение или друг приложим документ за създаване на
обединението, от който да са видни следните обстоятелства:
− правата и задълженията на участниците в обединението за конкретната поръчка;
− разпределението на отговорностите между членовете на обединението;
− дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, по поръчката.
1.4.2. В случай, че от представения документ не е видна посочената информация по т.1.4.1.,
тя се предоставя допълнително.
1.4.3. Възложителят поставя следните изисквания към обединението – участник, които да са
видни от документите по т.1.4.1 и т.1.4.2., а именно:
− определянето на партньор или лице, което да представлява обединението за целите
на обществената поръчка;
− да е налице солидарна отговорност за участниците в обединението при изпълнението
на поръчката.
1.5. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато
участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.
1.6. Участник може да се позове на капацитета на трети лица по отношение на критериите,
свързани с икономическото и финансово състояние, техническите способности и
професионална компетентност. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица,
той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи
за поетите от третите лица задължения. На основание чл.65, ал.6 ЗОП, в случайте когато
участникът ще ползва капацитета на трети лица, за доказване на съответствието с
критериите, свързани с икономическото и финансово състояние, то те заедно с участника в
процедурата носят солидарна отговорност за изпълнението на поръчката.
1.7. Участниците посочват в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще
им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай участникът трябва да
представи доказателство за поетите от подпизпълнителите задължения. Подизпълнителите
трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката,
който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
1.8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта.
1.9. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо
лице може не може да участва в повече от едно обединение.
1.10. На основание чл.3, т.8 от ЗАКОН ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ
ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В ЮРИСДИКЦИИ С
ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, КОНТРОЛИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ЛИЦА И
ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ, дружества, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено
да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което
участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
1.11. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата
Забележка: При подаване на оферта за участие, липсата на обстоятелствата по т.1.9.
и т.1.10. се декларират от участника чрез попълване на част III, буква „Г. Други основания
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за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на
възлагащия орган или възложителя на държава членка“ от ЕЕДОП.
2.ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
2.1.Основания за задължително отстраняване, определени в чл.54, ал.1 от ЗОП.
Възложителят отстранява от участие в откритата процедура участник, за когото е налице
някое от основанията, предвидени в чл.54 ЗОП, а именно:
2.1.1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по
чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2.1.2. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
2.1.3. който има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на Възложителя и на кандидата или участника,
или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако
е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е
по акт, който не е влязъл в сила;
*Когато участникът има задължения за данъци или осигурителни вноски, това е основание
за отстраняване, когато размерът им надвишава 1 % от годишния общ оборот на участника
за предходната приключила финансова година.
2.1.4. за когото е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
2.1.5. за когото е установено, че: е представил документ с невярно съдържание, свързан с
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор; не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.1.6. за когото е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно
решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128,
чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен;
2.1.7. за когото е налице конфликт на интереси* по смисъла на § 2, т.21 от ДР на ЗОП, който
не може да бъде отстранен.
*"Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от
него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на
обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може
да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната
безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.
2.2. На основание чл.55, ал.1, т.1, 3, 4 и 5 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие
в процедурата участник, за когото е налице и някое от следните основания:
2.2.1.обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че
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кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение,
произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е
установен;
Забележка: Възложителят има право да не отстрани в процедурата участник на това
основание ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да
изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на
стопанската дейност в държавата, в която е установен.
2.2.2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато
нарушението е установено с акт на компетентен орган;
2.2.3. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му
прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на
случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на
договора;
2.2.4. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с отстраняването,
подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща
информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за
възлагане на обществена поръчка.
2.3. Когато участникът е юридическо лице, основанията по т.2.1.1, т.2.1.2., т.2.1.7 и т.2.2.4
се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни
органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на
решения от тези органи.
2.4. Участник в процедурата, за когото са налице някое от основанията посочени в т.2.1. или
основанията в т.2.2. по-горе, има право да представи доказателства, че е предприел мерки,
които гарантират неговата надежност, съгласно чл.56, ал.1 от ЗОП.
2.5. Използване капацитета на трети лица. Подизпълнители.
Когато при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица или
подизпълнители за тях не следва да са налице някое от основанията посочени в т.2.1. и т.2.2.
по-горе.
2.6. Обединения.
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник - обединение от физически
и/или юридически лица, ако за член на обединението е налице някое от основанията за
отстраняване посочени в т.2.1. и т.2.2. по-горе.
2.7. Участниците в процедурата са длъжни да уведомят писмено Възложителя в триднесвен
срок от настъпване на обстоятелствата по т.2.1. и т.2.2. по-горе.
2.8. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл.57,
ал.3 ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице
някой от основанията и обстоятелствата, които са възникнали преди или по време на
процедурата.
2.9. Освен на основанията посочени в т.2.1. и т.2.2., Възложителят отстранява от
процедурата:
2.9.1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго
условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията, в т.ч. но
не само участник, за когото важат забраните по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
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данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от
същия закон;
2.9.2. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение
№ 10 ЗОП.
2.9.3. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 ЗОП или чиято
оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 ЗОП;
2.9.4. Участници които са свързани лица.
3.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И
ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ.
По отношение на участниците се прилагат следните критерии за подбор:
3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
Възложителят не поставя изискване за годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност.
3.2.Икономическо и финансово състояние: По отношение на икономическото и
финансово състояние, участниците в процедурата следва да са реализирали минимален общ
оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката,
изчислен на база годишните обороти.
Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален общ оборот, включително
минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните
обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която
участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на не по-малко от 3 000 000.00
лева (три милиона лв.), от които 2 000 000.00 лева (два милиона лв.) в сферата, попадаща в
обхвата на поръчката.
● Под дейност, в сферата на предмета на поръчката следва да се разбират
дейности по реклама и маркетинг: създаване на творческа платформа за
изграждане и реализация на идейно-художествени концепции; организиране и
провеждане на информационни и промоционални активности и кампании;
организиране, реализиране и модернизиране облика на ТВ предаване;
закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните канали;
публично, корпоративно и медийно обслужване; производство и предпечатна
подготовка.
За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят
един или няколко от следните документи, във връзка с поставеното изискване:
3.2.1. удостоверения от банки;
3.2.2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се
изисква;
2.4.3.3 справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на
поръчката.
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Данните за оборота могат да обхващат най-много последните три приключили финансови
години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Доказаване: На етап процедура, за доказване съответствието с изискването, участниците
следва да декларират/посочат/ в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор, Буква Б, горното обстоятелство.
Документите, чрез които се доказва изпълнението на критериите за подбор се представят
само от участника, избран за Изпълнител при сключване на договор.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко
време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията,
посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на
процедурата.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника,
определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на
основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако
има такива и е приложимо.
3.3.Технически и професионални способности на участника:
3.3.1. По отношение на техническите и професионалини способности участниците в
процедурата следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с
предмета на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на
офертата.
Минимални изисквания за технически и професионални способности на участника:
Участниците в процедурата следва да са изпълнили най-малко 6 (шест) услуги от описаните
в ДЕЙНОСТ 2, 4 и 5 от Техническата спецификация, 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 6 (шест) 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/.
Под дейности, сходни с предмета на поръчката се имат предвид услуги по създаване на
творческа платформа за изграждане и реализация на идейно-художествени концепции,
информационни и промоционални активности и кампании, организиране,
реализиране и модернизиране облика на предаването „Теглене тиражите на Тото 1,
Тото 2 и моментни лотарийни игри, закупуване и разпространение на рекламни форми
в съответните канали, публично, корпоративно и медийно обслужване и производства
и предпечатна подготовка.
За доказване на технически и професионални способности на участниците се представят
списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените
услуги.
Доказаване: На етап процедура, за доказване съответствието с изискването, участниците
следва да декларират /посочат/ в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор, Буква Б, горното обстоятелство, чрез посочване
най-малко на следната информация: наименование/вид на услугата, дати на предоставянето
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й, получатели; индивидуализиращи данни данни на документите, доказващи декларираниет
обстоятелства.
Документите, чрез които се доказва изпълнението на критериите за подбор се представят
само от участника, избран за Изпълнител при сключване на договор.
На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко
време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията,
посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на
процедурата.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника,
определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на
основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителитеи третите лица, ако
има такива и е приложимо. При участник обединение, документите се представят за всяко
лице, включено в него, съобразно разпределението на тяхното участие при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединеието.
3.3.2. По отношение на техническите и професионалини способности участниците в
процедурата следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена
професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
Минимални изисквания за технически и професионални способности на участника:
Участниците в процедурата следва да разполагат със следния персонал и/или ръководен
състав за изпълнение на поръчката, както следва:
Ключов експерт 1: Ръководител на проект
o Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или
„бакалавър” /или еквивалентна степен/ в професионално направление
„право“, или „икономика“, или „изкуства“ съгласно Класификатор на
областите на висше образование и професионалните направления /приет с
ПМС № 125/2002 г./;
o Опит на ръководна длъжност в областта на рекламата или като „ръководител
проект“.
Ключов експерт 2: ПР – връзки с обществеността
o Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или
„бакалавър” /или еквивалентна степен/ в професионално направление
„хуманитарни науки“, или „обществени комуникации и информационни
науки“, или „икономика“ или „журналистика” съгласно Класификатор на
областите на висше образование и професионалните направления / приет с
ПМС № 125/2002 г./;
o Опит в областта на ПР – връзки с обществеността.
Ключов експерт 3: Реклама
o Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или
„бакалавър” /или еквивалентна степен/ в професионално направление
„право“, или „икономика“ или „обществени комуникации и информационни
науки” съгласно Класификатор на областите на висше образование и
професионалните направления / приет с ПМС № 125/2002 г./;
o Опит в областта на рекламни и маркетингови комуникации;
Ключов експерт 4: Медия планиране
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o Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или
„бакалавър” /или еквивалентна степен/ в професионално направление
„обществени комуникации и информационни науки“, или „икономика“, или
„социология/антропология“ съгласно Класификатор на областите на висше
образование и професионалните направления / приет с ПМС № 125/2002 г./;
o Опит в областта на рекламата.
Ключов експерт 5: Експерт BTL – немедийни активности
o Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или
„бакалавър” /или еквивалентна степен/ в професионално направление
„обществени комуникации и информационни науки“, или „икономика“, или
„хуманитарни науки“ съгласно Класификатор на областите на висше
образование и професионалните направления / приет с ПМС № 125/2002 г./;
o Опит в областта на организирането на събития или ПР – връзки с
обществеността.
Ключов експерт 6: Организатор на продукции
o Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или
„бакалавър” /или еквивалентна степен/ в професионално направление
„изкуства“ или „икономика” съгласно Класификатор на областите на висше
образование и професионалните направления / приет с ПМС № 125/2002 г./
o Опит в областта на организирането и реализирането на телевизионни
продукции.
Ключов експерт 7: Технолог
o Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или
„бакалавър” /или еквивалентна степен/ в професионална област „технически
науки“, или „икономика“ съгласно Класификатор на областите на висше
образование и професионалните направления / приет с ПМС № 125/2002 г./.
Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.
Доказване: За доказване на техническите и професионалните способности участниците
представят списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална
компетентност на лицата.
На етап процедура, за доказване съответствието с изискването, участниците следва да
декларират /посочат/ в ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, Буква „В“ горните
обстоятелства, чрез посочване най-малко на следната информация: имена на експертите,
образование,
степен,
професионално
направление,
професионален
опит;
индивидуализиращи данни на документи, чрез които се доказват декларираните
обстоятелства.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или
част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това
е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника,
определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на
основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителитеи третите лица, ако
има такива и е приложимо. При участник обединение, документите се представят за всяко
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лице, включено в него съобразно разпределението на тяхното участие при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединеието.
3.4.Обединения. Попизпълнители. Ползване капацитета на трети лица.
3.4.1. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата
включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или
друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата
при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението.
3.4.2. При участие на подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии
за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват. Възложителят ще
изиска замяна на подизпълнител, който не отговаря на тези условия.
3.4.3. Ако участникът се позовава на капацитета на трети лица, същите следва да отговарят
на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на
техния капацитет.
4. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ
ЗА ПОДБОР.
4.1. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с
критериите за подбор чрез представяне на подписан Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец №2), попълнен съгласно изискванията и условията
на ЗОП и ППЗОП. В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от Възложителя и се
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът
или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
4.2. Когато изискванията посочени в Част II, раздел 2, т.2.1.1., т.2.1.2., т.2.1.7 и т.2.2.5 се
отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице
необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с
личното състояние, информацията относно изискванията се попълва в отделен ЕЕДОП за
всяко лице или за някои от лицата. Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата
свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може
самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
4.3. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената
поръчка и не използва капацитета на терти лица и подизпълнтели, за да изпълни критериите
за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП.
4.4. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва
капацитета на едни или повече трети лица по отношение на критериите за подбор, посочени
в Раздел III, буква „Б“, т.1, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите
лица, който съдържа информацията по т.4.1.
4.3. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един
или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от
подизпълнителите, в който се посочва и частта от поръчката, която ще изпълняват.
4.4. Когато в обществената поръчка участва обединение от физически и/или юридически
лица, ЕЕДОП се представя за всяко едно от лицата, участващи в обединението.
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4.5. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или
част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това
е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
4.6. Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива.
4.7. При поискване от страна на Възложителя, участниците са длъжни да представят
необходимата информация относно правно-организационната форма, под която
осъщестяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54,
ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или
длъжностите, които заемат.
4.8. Когато за участника е налице някое от основанията по Раздел 3, т.2.1. и т.2.2. и преди
подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност, тези мерки се
описват в ЕЕДОП. Като доказателства за надежността на участника се представят
документи по чл.45, ал.2 ППЗОП.
III. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА – ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

ОФЕРТА.

1. Критерий за оценка
Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодната
оферта, която ще бъде определена по критерий „оптимално съотношение качество/цена“,
съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП.
Критерият за оценка на офертите на участниците в настоящата процедура е икономически
най-изгодната оферта.
2. Показатели и методика за определяне на комплексна оценка
Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи
начинът, по който ще се извърши класирането на офертите на участниците, които отговарят
на критериите за подбор и са представили техническо предложение и ценово предложение,
отговарящи на изискванията на ЗОП и на документацията за участие в процедурата.
Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база посочените
по-долу показатели, съобразно представените предложения на участниците.
Основна цел при съставянето на методиката и определяне на показателите за оценяване е да
бъде избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. за изпълнител да бъде определен
участникът, с чиято оферта е предложено най-добро съотношение качество-цена за
изпълнението на обществената поръчка. До оценка се допускат офертите на тези участници,
които отговарят на критериите за подбор и са представили техническо и ценово
предложение, съответстващо на поставените в документацията за участие изисквания към
представянето и съдържанието му. Методиката за оценка на оферти е еднаква и се прилага
еднакво при оценяване на всяка подадена за участие в настоящата процедура оферта.
Комисията ще поставя една обща оценка по всеки показател (подпоказател) от офертата и
ще попълва таблица с оценките на офертите по съответния показател (подпоказател). Ако
членовете на комисията не могат да постигнат съгласие и да определят една оценка, то всеки
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от тях дава своята оценка по съответния показател и се взима средноаритметичната
стойност.
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка,
като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.Разглеждането,
оценката и класирането на офертите се извършва по реда, посочен в ЗОП и ППЗОП.
Показатели за комплексна оценка; относителна тежест на показателите; точни
указания за определяне на оценка по всеки показател:
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и
съгласно комплексна оценка (Ко) по следната формула:
Ко =КТ+КФ, (100= 70+30) където
Ко е комплексна оценка на офертата,
КТе оценка на техническото предложение /70 % тежест в общата оценка/
КФе оценка на ценовото предложение /30 % тежест в общата оценка/
● Оценка на техническото предложение (Кт) – „Техническо предложение“ /70 %
тежест в общата оценка/ - до 1400 точки и се извършва по следната формула:
Ктi
Кт= ----------- х 1400
Ктmax
Ктi – оценка на техническото предложение на i-тия участник
Ктmax – оценка на техническото предложение на участника, получил най-голям брой точки
за техническото си предложение
и където:
Ктi = К 1 + К2 + К3 + К4 + К5
К1 е показател „Организация и подход за изпълнение на Поръчката, разпределение на
ресурсите и индикативен план-график“ – максимален брой точки 250 /или 12.5%
тежест в общата оценка/;
К2 е показател „Стратегия за управление на риска“ – максимален брой точки 150 /или
7.5% тежест в общата оценка/;
К3 е показател „Техническо предложение за Iви12-месечен период“ – максимален брой
точки 348 /или 17.4% тежест в общата оценка/;
К4е показател „Техническо предложение за IIри12-месечен период“ – максимален брой
точки 328 /или 16.4% тежест в общата оценка/;
К5е показател „Техническо предложение за IIIти12-месечен период“ – максимален брой
точки 324 /или 16.2% тежест в общата оценка/.
За всеки един от техническите подпоказатели се присъждат точки съгласно приложената
по-долу таблица за съответното ниво, в което е оценена съответната част от техническото
предложение на участника. Представянето на изискваните от участника планове,
концепции, подходи, методики, стратегии и други документи ще се разглежда и оценява от
Възложителя като неразделна част от техническото предложение на участниците, а не като
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отделен компонент, и доколкото тези планове, концепции, подходи, методики, стратегии и
други документи представляват съответствието на техническото предложение на участника
с изискванията на Техническата спецификация на процедурата и приложимото българско
законодателство във връзка с предмета на процедурата.
За целите на оценката, комисията ще приема, че в техническото предложение се съдържа
даден елемент на технически подпоказател, ако в предложението на участника по
съответния елемент няма съществени неточности/непълноти/пропуски/липси, при
отчитане на дадената по-долу дефиниция „несъществени“. При наличието на съществени
неточности/непълноти/пропуски/липси, предложението на участника се отстранява от
участие в процедурата.
Поставянето на оценките по посочената скала се осъществява въз основа на експертното
мнение на членовете на комисията, което се мотивира надлежно на базата на посочените
критерии за получаване на съответния брой точки, като се посочват причините (изтъкват се
недостатъците и респективно преимуществата на съответното предложение, прави се анализ
на съответната част на предложението и се прави обоснован извод и обективните конкретни
мотиви за поставената оценка), като във всички случаи следва да бъдат спазени
изискванията на чл. 70 ал. 7 т. 3 ЗОП.
При оценяването на предложенията на участниците и с цел спазването на основните
принципи на чл. 2 ЗОП, описаните по долу понятия, използвани в методиката за определяне
на комплексната оценка на офертите имат следното значение:
Методология - систематично изследване на принципите, методите, правилата или
предположенията, използвани за реализирането на отделни дейности или съвкупност от
дейности, начинът на изпълнение на обществената поръчка, или организацията на
персонала при изпълнението й.
Подход – съвкупност от начини и средства за пристъпване към реализирането на отделни
дейности или съвкупност от дейности, начинът на изпълнение на обществената поръчка,
или организацията на персонала при изпълнението й.
Концепция – структуриран начин за разбиране, обяснение, тълкуване на даден обект,
събитие или процес, свързан с реализирането на отделни елементи или дейности, начинът
на изпълнение на обществената поръчка, или организацията на персонала при изпълнението
й.
Стратегия – план, с който се постигат, при определени условия на несигурност, една или
повече цели, свързани с реализирането на отделни дейности или съвкупност от дейности,
начинът на изпълнение на обществената поръчка, или организацията на персонала при
изпълнението й. Стратегията е от значение, тъй като ресурсите за постигане на тези цели
обикновено са ограничени. Стратегията обикновено включва полагане на цели, определяне
на действия за постигане на целите и мобилизиране на ресурсите за осъществяването на тези
цели. Стратегията описва как крайните цели се постигат чрез наличните средства (ресурси).
Формално - описание, в което участникът е повторил самите изисквания в техническите
спецификации и/или декларативно е заявил, че ще ги изпълни без да мотивира своя избор
на конкретно решение и/или методика за изпълнение на конкретните дейности и услуги.
Формално е „повърхностно, незадълбочено“;
Несъществени - са тези неточности/непълноти/пропуски/липси в техническото
предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията/предварително обявените
условия на Възложителя, посочени в техническата спецификация, действащото
законодателство, действащите норми и стандарти, но не са съобразени с предмета на
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поръчката и съставляват вътрешни противоречия, липса на подробна информация,
конкретика, яснота и други подобни.
Ясно - описание, което недвусмислено посочва конкретния вид дейност и/или конкретно
предложение по начин, по който същият/ото да бъде индивидуализирано сред останалите
предвидени видове дейности/предложения и изяснява подхода на работа чрез аргументация.
Неточности/непълноти/пропуски/липси
- са тези описания, които не правят
предложението неотговарящо на изискванията на Възложителя, но съставят вътрешни
противоречия, липса на подробна информация, конкретика, яснота.
Детайлно/детайлност/Обосновано - описанието, което освен, че е ясно и логически
правилно, не се ограничава единствено до изброяване и описание на отделни дейности или
съвкупност от дейности, а са добавени и допълнителни факти и обстоятелства, свързани с
обясняване на предложенията, имащи отношение към повишаване качеството на
изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и
изисквания.
Подробно - описанието, което освен, че е детайлно и изчерпателно съвкупността от
дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване и описание, а са
добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на
последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности и процеси,
имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане
над предвидените технически спецификации и изисквания;
Изчерпателно - описание, което отчита всички страни, всички особености и черти от
техническото задание, прецизно, задълбочено и детайлно.
Релевантно - описание, което е подходящо, адекватно и относимо към техническото
задание.
Схематично - описание, което е съкратено, в общи черти, представено е опростено и
шаблонно, има липса на детайлност.
Рискове - обстоятелства, които могат да имат за своя последица некачествено
изпълнение и или забавено изпълнение, т.е обстоятелства, които би било възможно да
възпрепятстват изпълнението на задълженията от Изпълнителя.
Мерки за преодоляване на рискове - са тези, които имат за своя последица
предотвратяване на некачествено и забавено изпълнение, намаляване на вероятността от
възникване на риск и намаляване на последствията от възникнал риск.
Зависимост и свързаност – наличие на пряка причинно-следствена връзка между
определени действия и породените от това резултати, когато е налице пряко отражение
съпроводено с положителна резултативност.
“Тесни места” – тясното място е точка в процеса на управление на изпълнението на
Поръчката, което води до затруднение или намаление на капацитета за изпълнение на
Поръчката и/или дейностите и поддейностите от нейния обхват.
К1 Организация и подход за изпълнение на Поръчката, разпределение на ресурсите и
индикативен план-график
Общия сбор от точките за настоящия показател се изчислява по формулата К 1= К1.1 + К1.2
+ К1.3
Максималната оценка за настоящия показател е 250 т.
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Показател за оценка

Брой точки

К1.1 Организация и подход за Максимален
изпълнение на Поръчката, в която: брой точки
90 точки
Предложението за изпълнение на 90 т.
поръчката
съдържа всички 4
необходими
елементи
по
подпоказателя, като по отношение на
всички необходими елементи не са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/
липси. В предложението на Участника:
- описанието на подхода за
цялостно
изпълнение
на
поръчката е структурирано по
начин, който показва, че
Участникът е напълно запознат
със
съществуващите
изисквания на Възложителя и
разбира в цялост поставените за
изпълнение
дейности
и
поддейности.
- демонстрираната зависимост и
свързаност между дейностите и
поддейностите, необходими за
цялостно
изпълнение
на
поръчката спомага за детайлно
представяне на причинноследствена
връзка
между
определените
дейности,
поддейности и породените от
това резултати;
- демонстрираният подход за
реализирането на всяка от
отделните дейности за целия
период на договора гарантират
качествено изпълнение на
описаните
дейности
и
цялостното изпълнение на
Поръчката.
- предложените
мерки
за
гарантиране на устойчивост при
изпълнение на дейностите,
дефинирани от Възложителя са
ясни и конкретни. Тези мерки
гарантират, че при изпълнение

Необходими
елементи
по
съответния подпоказател
Участникът следва да представи:
- описание на подхода за
цялостно
изпълнение
на
поръчката;
- зависимост и свързаност между
дейностите,
необходими
за
цялостно
изпълнение
на
поръчката;
- подход за реализирането на
всяка от отделните дейности за
целия период на договора.
- конкретни мерки за гарантиране
на устойчивост при изпълнение
на дейностите, дефинирани от
Възложителя.
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на
Поръчката
ще
се
предотврати
некачествено,
непълно
и/или
забавено
изпълнение на Поръчката.
Предложението за изпълнение на 45 т.
поръчката
съдържа всички 4
необходими
елементи
по
подпоказателя, като по отношение на
от 1 дo 2 от тях са налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/
липси. В предложението на Участника:
- описанието на подхода за
цялостно
изпълнение
на
поръчката е структурирано по
начин, който не показва, че
участникът е напълно запознат
със
съществуващите
изисквания на Възложителя,
както и, че разбира в цялост
поставените за изпълнение
дейности.
- демонстрираната зависимост и
свързаност между дейностите и
поддейностите, необходими за
цялостно
изпълнение
на
поръчката не спомага за
детайлно
представяне
на
причинно-следствена
връзка
между определените дейности,
поддейности и породените от
това резултати;
- демонстрираният подход за
реализирането на всяка от
отделните дейности за целия
период
на
договора
не
гарантират
качествено
изпълнение
на
описаните
дейности
и
цялостното
изпълнение на Поръчката.
- предложените
мерки
за
гарантиране на устойчивост при
изпълнение на дейностите,
дефинирани от Възложителя са
схематични. Тези мерки не
гарантират, че при изпълнение
на
Поръчката
ще
се
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предотврати
некачествено,
непълно
и/или
забавено
изпълнение на Поръчката.
Предложението за изпълнение на 20 т.
поръчката
съдържа всички 4
необходими
елементи
по
подпоказателя, като по отношение на
от 3 до 4 от тях са налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/
липси. В предложението на Участника
са включени:
- описанието на подхода за
цялостно
изпълнение
на
поръчката е структурирано по
начин, който не показва, че
участникът разбира в цялост
поставените за изпълнение
дейности.
- демонстрираната зависимост и
свързаност между дейностите,
необходими
за
цялостно
изпълнение на поръчката не
спомага
за
детайлно
представяне на причинноследствена
връзка
между
определените
дейности
и
породените от това резултати;
- демонстрираният подход за
реализирането на всяка от
отделните дейности за целия
период
на
договора
не
гарантират
качествено
изпълнение
на
описаните
дейности
и
цялостното
изпълнение на Поръчката.
- предложените
мерки
за
гарантиране на устойчивост при
изпълнение на дейностите,
дефинирани от Възложителя са
схематично описани. Тези
мерки не гарантират, че в при
изпълнение на Поръчката ще се
предотврати
некачествено,
непълно
и/или
забавено
изпълнение на Поръчката.
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К1.2 План-график за изпълнение на Максимален
Поръчката, в който:
брой точки
80 т.
План-графикът за изпълнение на 80
поръчката
съдържа всички 4
необходими
елементи
по
подпоказателя, като по отношение на
всички необходими елементи не са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/
липси. В предложението на Участника:
- поставените срокове за съответните
дейност/поддейност
за
всички
дванадесетмесечни
периоди
са
реалистични и гарантират качествено и
в срок изпълнение на Поръчката;
- линейният график съдържа всички
дейности и поддейности в обхвата на
Поръчката и от него е видно времето,
определено за начало и край на
съответната дейност/поддейност и
тяхната
продължителност
и
последователност
и
гарантират
изпълнението на поръчката в срок;
- видовете отговорници за всяка
дейност и поддейност, евентуалните
застъпвания, „тесни места“ и други
проблеми
по
отношение
на
изпълнението на ангажимента са
дефинирани, демонстрират разбиране
на изискванията на Възложителя и
гарантират изпълнение на Поръчката в
дефинираните срокове;

Участникът следва да представи:
- демонстрирано
разпределение
на
дейностите в Обхвата на
Поръчката във времето
под формата на линеен
график;
- дефинирана
продължителност
и
последователност
на
дейност
и
съответно
поддейност.
Всички
дейности и поддейности
следва да бъдат нанесени
върху линейния график;
- демонстрирани видовете
отговорници за всяка
дейност и поддейност,
евентуални застъпвания,
„тесни места“ и други
проблеми по отношение
на
изпълнението
на
ангажимента
в
дефинираните
срокове.
При
наличие
на
идентифицирани
проблеми следва да бъде
предложено решение от
страна на участника;
- представена обяснителна
записка за план-графика.

- обяснителната записка е детайлна и
аргументира
вербално
визуализираните в линейния график
елементи.
План-графикът за изпълнение на 40
поръчката
съдържа всички 4
необходими
елементи
по
подпоказателя, като по отношение на
от 1 до 2 от елементите са налице
несъществени
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неточности/непълноти/пропуски/
липси и в предложението
Участника:

на

- поставените срокове за съответните
дейност/поддейност
за
всички
дванадесетмесечни
периоди
са
нереалистични и не гарантират
качествено и в срок изпълнение на
Поръчката;
- линейният график е неизчерпателен и
от него не е видно времето, определено
за начало и край на съответната
дейност/поддейност и на тяхната
продължителност и последователност
и не гарантира изпълнението на
поръчката в срок;
- видовете отговорници за всяка
дейност и поддейност, евентуалните
застъпвания, „тесни места“ и други
проблеми
по
отношение
на
изпълнението на ангажимента не са
дефинирани,
не
демонстрират
разбиране
на
изискванията
на
Възложителя и не гарантират качество
на изпълнение на Поръчката в
дефинираните срокове;
- обяснителната записка е схематична
по отношение на аргументацията на
визуализираните в линейния график
елементи.
План-графикът за изпълнение на 20
поръчката
съдържа всички 4
необходими
елементи
по
подпоказателя, като по отношение на
от 3 до 4 от елементите са налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/
липси. В предложението на Участника:
- поставените срокове за съответните
дейност/поддейност
за
всички
дванадесетмесечни
периоди
са
нереалистични и не гарантират
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качествено и в срок изпълнение на
Поръчката;
- Линейният график е неизчерпателен
и от него не е видно времето,
определено за начало и край на
съответната дейност/поддейност и на
тяхната
продължителност
и
последователност и не гарантира
изпълнението на поръчката в срок;
- видовете отговорници за всяка
дейност и поддейност, евентуалните
застъпвания, „тесни места“ и други
проблеми
по
отношение
на
изпълнението на ангажимента не са
дефинирани и/или не демонстрират
разбиране
на
изискванията
на
Възложителя и не гарантират качество
на изпълнение на Поръчката в
дефинираните срокове;
- обяснителната записка е схематична
по отношение на аргументацията на
визуализираните в линейния график
елементи.
К1.3 Ресурс за изпълнение на Максимален
Поръчката
брой точки
80 т.
Предложението
на
участника 80 т.
съдържа всички 4 необходими
елементи по подпоказателя, като по
отношение на всички необходими
елементи не са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/
липси. В предложението на Участника:
- детайлната организация на екипа за
изпълнение на поръчката, включва
структура на човешките ресурси,
обмен на знания и отговорности между
екипа за изпълнение на поръчката,
гарантиращи нейното качествено ниво
на изпълнение;
- подробното описание на задължения
в екипа по изпълнение на планираните
активности и взаимодействие между
участниците
в
процеса
по

Участникът следва да представи:
- организация на екипа за
изпълнение
на
поръчката,
включваща
структура
на
човешките ресурси, обмен на
знания и отговорности между
екипа
за
изпълнение
на
поръчката;
- разпределение на задълженията
в екипа по изпълнение на
планираните
дейности
и
поддейности и взаимодействие
между участниците в процеса по
осъществяването им. За всяка от
дейностите,
дефинирана
в
Техническите
спецификации
следва
да
е
показано
разпределението по експерти на
ниво
дейност/поддейност,
асоциирана
със
съответен
експерт.
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осъществяването им включва и
разпределение по експерти на ниво
дейност/поддейност, асоциирана със
съответен експерт и е демонстрирано
разбиране на поставените дейности за
изпълнение;
- описаните ресурси, необходими за
изпълнение
на
Поръчката
са
изчерпателни.
За
всяка
дейност/поддейност са дефинирани
входните ресурси /какво е необходимо,
за нейното изпълнение, без значение
дали има конкретен материален
характер или е абстрактно по своята
същност/, отговарящо на изискванията
на Възложителя и гарантиращо
необходимото качество и ефективност.

- ресурси, необходими за
изпълнение на Поръчката. За
всяка дейност/поддейност следва
да бъдат дефинирани входните
ресурси /какво е необходимо, за
нейното
изпълнение,
без
значение дали има конкретен
материален характер или е
абстрактно по своята същност/.
- описание на модела на
комуникация и взаимодействие с
Възложителя.

- детайлното описание на модела на
комуникация и взаимодействие с
Възложителя гарантира ефективна
координация с него.
Ресурсът за изпълнение на поръчката 40 т.
съдържа всички 4 необходими
елементи по подпоказателя, като по
отношение на от 1 до 2 от елементите
са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/
липси. В предложението на Участника:
- детайлната организация на екипа за
изпълнение на поръчката включва
структура на човешките ресурси,
обмен на знания и отговорности между
екипа за изпълнение на поръчката, но
не гарантира нейното качествено ниво
на изпълнение;
- описанието на задължения в екипа по
изпълнение
на
планираните
активности и на взаимодействие
между участниците в процеса по
осъществяването им е формално.
Направено е разпределение по
експерти на ниво дейност/поддейност,
асоциирана със съответен експерт, но
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не
демонстрира
разбиране
на
поставените дейности за изпълнение в
цялост;
- описаните ресурси, необходими за
изпълнение
на
Поръчката
са
формални.
Не
са
дефинирани
входните
ресурси
за
всяка
дейност/поддейност
и/или
не
отговарят
на
изискванията
на
Възложителя, но не гарантират
необходимото качество и ефективност.
- релевантно описание на модела на
комуникация и взаимодействие с
Възложителя, което не гарантира
ефективна координация с него.
Ресурсът за изпълнение на поръчката 20 т.
съдържа всички 4 необходими
елементи по подпоказателя, като по
отношение на от 3 до 4 от елементите
са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/
липси. В предложението на Участника:
- детайлната организация на екипа за
изпълнение на поръчката включва
структура на човешките ресурси,
обмен на знания и отговорности между
екипа за изпълнение на поръчката, но
не гарантира нейното качествено ниво
на изпълнение;
- описанието на задължения в екипа по
изпълнение
на
планираните
активности и на взаимодействие
между участниците в процеса по
осъществяването им е формално.
Направено е разпределение по
експерти на ниво дейност/поддейност,
асоциирана със съответен експерт, но
не
демонстрира
разбиране
на
поставените дейности за изпълнение в
цялост;
- описаните ресурси, необходими за
изпълнение
на
Поръчката
са
формални.
Не
са
дефинирани
входните
ресурси
за
всяка
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дейност/поддейност
и/или
не
отговарят
на
изискванията
на
Възложителя, но не гарантират
необходимото качество и ефективност.
- релевантно описание на модела на
комуникация и взаимодействие с
Възложителя, което не гарантира
ефективна координация с него.
Макс. обща оценка: К1.1. + К1.2 +
К1.3

250 т.

К2 Стратегия за управление на риска
Общият сбор от точките за настоящия показател се изчислява по формулата К 2= К2.1 +
К2.2 + К2.3
Максималният брой точки е 150 т.
Подпоказател за оценка
К.2.1. Участникът е представил
стратегия за управление на риска,
в която:
Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа всички 3
необходими
елементи
по
подпоказателя, като по отношение на
всички необходимите елементи не са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/лип
си, както следва:
- Представена е реалистична
стратегия за управление на
рисковете;
-

механизмът
за
идентифициране на рискове
показва модела за тяхната
оценка
и
използваните
метрики.
Поставените
метрики
оценките
за
вероятността и влиянието от

Брой точки
Максимален
брой точки
50 т.
50 т.

Забележка/описание
Участникът
следва
да
представи:
стратегия за управление
на риска, която ще
прилага при изпълнение
на
дейностите,
влючваща оценка на
вероятността
от
настъпването на риска и
мерки за овладяване или
предотвратяването им.
Предвид факта, че е
невъзможно да бъдат
идентифицирани
и
съответно
разрешени
всички
възможни
проблеми
при
изпълнението
на
настоящия ангажимент,
участникът следва да
представи описание на
стратегията
за
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възникване на рисковете са
реалистични по отношение
съответствие и степента на
въздействието
им
върху
изпълнението на настоящата
Поръчка и нейния обхват.
мерките за управление на
риска и на остатъчния риск са
разписани
детайлно
и
представят
съдействието
между
страните
за
минимзиране и преодоляване
на рискове при реализацията
на Поръчката.
Предложението за изпълнение на 25 т.
поръчката
съдържа всички 3
необходими
елементи
по
подпоказателя, като по отношение на
1 от необходимите елементи са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/лип
си, както следва:
- Представена е нереалистична
стратегия за управление на
рисковете, която не отговаря
на обхвата на настоящата
Процедура;

управление на риска,
която
планира
да
използва при изпълнение
на проекта;
-

-

-

механизмът
за
идентифициране на рискове
показва схематично модела за
тяхната
оценка
и
използваните
метрики.
Поставените
метрики
оценките за вероятността и
влиянието от възникване на
рисковете са нереалистични
по отношение съответствие и
степента на въздействието им
върху
изпълнението
на
настоящата Поръчка и нейния
обхват.

-

мерките за управление на
риска и на остатъчния риск са
разписани
детайлно
и

-

механизмът
за
идентифициране
на
рискове, да показва
модела за тяхната оценка
и използваните метрики.
описание на мерките за
управление на риска и
съответно за управление
на остатъчния риск,
както и връзките и
съдействието
между
страните за минимзиране
и
преодоляване
на
рискове
при
реализацията
на
Поръчката.
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представят
съдействието
между
страните
за
минимзиране и преодоляване
на рискове при реализацията
на Поръчката.
Предложението за изпълнение на 10 т.
поръчката
съдържа всички 3
необходими
елементи
по
подпоказателя, като по отношение на
2 от необходимите елементи са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/лип
си, както следва:
- Представена е нереалистична
стратегия за управление на
рисковете, която не отговаря
на обхвата на настоящата
Процедура;
-

механизмът
за
идентифициране на рискове
показва схематично модела за
тяхната
оценка
и
използваните
метрики.
Поставените
метрики
оценките за вероятността и
влиянието от възникване на
рисковете са нереалистични
по отношение съответствие и
степента на въздействието им
върху
изпълнението
на
настоящата Поръчка и нейния
обхват.

мерките за управление на
риска и на остатъчния риск са
разписани
детайлно
и
представят
съдействието
между
страните
за
минимзиране и преодоляване
на рискове при реализацията
на Поръчката.
К.2.2.
Участникът
е Максимален
идентифицирал рискове, съгласно брой точки
описаната стратегия за управление 50 т.
на риска, която ще прилага.
-
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Техническото предложение съдържа 50 т.
всички 3 необходими елементи по
подпоказателя, като по отношение на
всички необходими елементи не са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/лип
си, както следва:
- идентифицирани са рискове,
които могат да възникнат по
време на изпълнение на
поръчката за всички дейности
и поддейности, с посочване на
реалистичен
период
на
възникване на риска, като
участникът е оценил и
предвидил
степента
на
въздействието
им
върху
изпълнението на договора ,
спрямо
предложената
метрика;
-

представена е класация на
риска
според
тежестта
оценките за вероятността и
влиянието от възникване на
рисковете за всяка дейност и
поддейност. Класацията се
основава на реалистични
оценки на идентифицираните
рискове.

Участникът
следва
да
представи:
- идентифицирани
от
рискове, които могат да
възникнат
при
изпълнението
на
Поръчката, с посочване
на
взаимовръзка
с
конкретна дейност и
поддейност от обхвата на
Поръчката и период на
възникване по време на
изпълнение на Договора
и определяне на оценка
на
риска,
според
приложимата метрика;
- класация на риска според
тежестта на неговото
влияние;
- таблично представяне на
идентифицираните
рискове.

идентифицираните рискове за
всяка дейност и поддейност са
класирани в табличен вид,
според поставената метрика за
оценка на вероятността и
влиянието им.
Техническото предложение съдържа 25 т.
всички 3 необходими елементи по
подпоказателя, като по отношение на
1 елемент са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/лип
си, като е в сила поне едно от
следното:
-

-

идентифицирани са рискове,
които могат да възникнат по
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време на изпълнение на
поръчката за всички дейности
и поддейности, с посочване на
нереалистичен период на
възникване на риска, като
участникът е оценил и
предвидил
степента
на
въздействието
им
върху
изпълнението на договора ,
спрямо
предложената
метрика, но са формално
описани и/или част от тях не
отговарят на обхвата на
настоящата
поръчка;
-

представена е класация на
риска
според
тежестта
оценките за вероятността и
влиянието от възникване на
рисковете, но не включва
всяка дейност и поддейност от
обхвата на Поръчката, и/или.
класацията се основава на
нереалистични оценки на
идентифицираните рискове.

идентифицираните рискове са
класирани в табличен вид,
според поставената метрика за
оценка на вероятността и
влиянието им, но не са
представени за всяка дейност
и поддейност от обхвата на
Поръчката.
Техническото предложение съдържа 10 т.
всички 3 необходими елементи по
подпоказателя, като по отношение на
поне 2 елемента са налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/лип
си, като е в сила поне едно от
следното:
-

-

идентифицирани са рискове,
които могат да възникнат по
време на изпълнение на
поръчката за всички дейности
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и поддейности, с посочване на
нереалистичен период на
възникване на риска, като
участникът е оценил и
предвидил
степента
на
въздействието
им
върху
изпълнението на договора ,
спрямо
предложената
метрика, но са формално
описани и/или част от тях не
отговарят на обхвата на
настоящата
поръчка;
-

представена е класация на
риска
според
тежестта
оценките за вероятността и
влиянието от възникване на
рисковете, но не включва
всяка дейност и поддейност от
обхвата на Поръчката, и/или.
класацията се основава на
нереалистични оценки на
идентифицираните рискове.

идентифицираните рискове са
класирани в табличен вид,
според поставената метрика за
оценка на вероятността и
влиянието им, но не са
представени за всяка дейност
и поддейност от обхвата на
Поръчката.
К.2.3. Мерки за управление на
Максимален
риска, съгласно стратегията за
брой точки
управление на риска
50 т.
Предложението за изпълнение на 50 т.
поръчката
съдържа всички 3
необходими
елементи
по
подпоказателя, като по отношение на
всички необходими елементи не са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/лип
си, както следва:
-

-

представени
реалистични
мерки за управление на
идентифицираните рискове в
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-

-

съответствие с дейностите и
поддейностите в обхвата на
Поръчката и стратегията за
управление
на
риска,
предложена от Участника;
представени
реалистични
мерки за управление на
идентифицираните остатъчни
рискове в съответствие с
дейностите и поддейностите в
обхвата на Поръчката и
стратегията за управление на
риска,
предложена
от
Участника;
таблично представени са
мерките, съотнесени към
идентифицираните рискове и
ангажираните с управлението
им експерти от екипа на
Участника.

Предложението за изпълнение на 25 т.
поръчката
съдържа всички 3
необходими
елементи
по
подпоказателя, като по отношение на
1 от необходимите елементи са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/лип
си, както следва:
-

-

представени нереалистични
мерки за управление на
идентифицираните рискове
и/или не са в съответствие с
дейностите и поддейностите в
обхвата на Поръчката и
стратегията за управление на
риска,
предложена
от
Участника;
представени нереалистични
мерки за управление на
идентифицираните остатъчни
рискове и/или не са в
съответствие с дейностите и
поддейностите в обхвата на
Поръчката и стратегията за

Участникът
следва
да
представи:
- мерки за управление на
идентифицираните
рискове, които могат да
възникнат
при
изпълнението
на
Поръчката, за всяка
конкретна дейност и
поддейност от обхвата на
Поръчката,
според
приложимата стратегия;
- мерки за управление на
остатъчния риск, който
може да възникне при
изпълнението
на
Поръчката, за всяка
конкретна дейност и
поддейност от обхвата на
Поръчката,
според
приложимата стратегия;
- таблично представяне на
мерките, съотнесени към
идентифицираните
рискове и човешкия
ресурс, ангажиран за
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управление
на
риска,
предложена от Участника;
-

изпълнение
на
Поръчката
и
управлението на риска.

таблично представени са
мерките, съотнесени към част
от идентифицираните рискове
и/или без да бъдат обвързани с
ангажираните с управлението
им експерти от екипа на
Участника;

Предложението за изпълнение на 10 т.
поръчката
съдържа всички 3
необходими
елементи
по
подпоказателя, като по отношение на
2 от необходимите елементи са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/лип
си, както следва:
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-

-

-

представени нереалистични
мерки за управление на
идентифицираните рискове
и/или не са в съответствие с
дейностите и поддейностите в
обхвата на Поръчката и
стратегията за управление на
риска,
предложена
от
Участника;
представени нереалистични
мерки за управление на
идентифицираните остатъчни
рискове и/или не са в
съответствие с дейностите и
поддейностите в обхвата на
Поръчката и стратегията за
управление
на
риска,
предложена от Участника;
таблично представени са
мерките, съотнесени към част
от идентифицираните рискове
и/или без да бъдат обвързани с
ангажираните с управлението
им експерти от екипа на
Участника;

Макс. обща оценка: К2.1. + К2.2. + 150 т.
К2.3.
К3 Техническо предложение за Iви 12-месечен период
Оценяват се елементите, съпътстващи реализацията на дейностите, изискуеми в
техническата спецификация, както и креативността на проектните приложения на творчески
разработки /където е приложимо и са изискуеми такива/ с аргументация за използваните
похвати.
За поставяне на оценка се използват следните дефиниции:
Атрактивност – Разработка на предложение, което е запомнимо и отличимо в медийната
среда.
Детайлност – Изчерпателно описание, с възможно най-много детайли за процесите и
механиките, обвързани с реализацията на дейността.
Креативност - генерирани са нови идеи или концепции за рекламната комуникация или е
създадена нова асоциация между съществуващите идеи или концепции.
Общият сбор от точките за настоящия показател се изчислява по формулата К 3 = К31 + К32
+ К33 + К34+ К35 + К36, където:
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К31 е Дейност 1 Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на
идейно-художествени концепции за Iви 12-месечен период,
К32 е Дейност 2 Информационни и промоционални активности и кампании за I ви 12месечен период,
К33 е Дейност 3: Организиране, реализиране и модернизиране облика на предаването
„Теглене тиражите на Тото 1, Тото 2 и моментни лотарийни игри “ за Iви 12-месечен
период,
К34 е Дейност 4. Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните
канали за Iви 12-месечен период.
К35 е Дейност № 5. Публично, корпоративно и медийно обслужване за Iви 12-месечен
период,
К36 е Дейност № 6. Производства и предпечатна подготовка за Iви 12-месечен период

К 31 Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на идейнохудожествени концепции, за Iви 12-месечен период

№

1

1.1.

Оценявани
Начин на оценяване
елементи
на
подпоказателя
Създаване
на
творческа
платформа
за
изграждане
и
реализация
на
идейнохудожествени
концепции
по
конкретно
фиксираните
поддейности от тази
точка
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката съдържа всички послания елементи по поддейността, като по
отношение на необходимите елементи не
Рекламни послания.
са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:

Точки

Максимален
брой точки –
66т.

13т.
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Ясно, детайлно и изчерпателно
предложение
за
изпълнение
на
поддейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
Разработване на художествена
платформа
и
конкретни
проектни
предложения по всеки един елемент от
заданието
Детайлна обосновка за всички
елементи от заданието;
Креативност и атрактивност на
проектните предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката съдържа всички послания елементи по поддейността, като по
отношение на от 2 до 4 от необходимите
елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:
Формално
предложение
за
изпълнение на поддейността, отговарящо
на
изискванията
на
Възложителя, 6т.
посочени в техническата спецификация;
схематично
разработване
на
художествена платформа и конкретни
проектни предложения по елементите на
поддейноста;
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
креативност
и
атрактивност,
релевантна
на
елементите
на
поддейността.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката съдържа всички послания елементи по поддейността, като по
отношение на от 2 до 4 от необходимите
елементи са налице несъществени
3т.
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:
-

Формално
предложение
за
изпълнение на поддейността,
отговарящо на изискванията на
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Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация;
схематично
разработване
на
художествена
платформа
и
конкретни проектни предложения
по елементите на поддейноста;
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
креативност и атрактивност,
релевантна на елементите на
поддейността.
Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа всички визии елементи по поддейността, като по
отношение на необходимите елементи не
са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:

Рекламни визии
1.2.

Ясно, детайлно и изчерпателно
предложение
за
изпълнение
на
поддейността,
отговарящо
на 20т.
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
Разработване на художествена
платформа и конкретни проектни
предложения по всички изискуеми визии.
според посочения брой визии от заданието
Детайлна обосновка за всички
елементи от заданието;
Креативност и атрактивност на
проектните предложения.
Предложението
за изпълнение на
поръчката
съдържа всички визии елементи по поддейността, като по
отношение на от 2 до 9 от необходимите
елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:
10 т.
Формално
предложение
за
изпълнение на поддейността, отговарящо
на изискванията на Възложителя,
посочени в техническата спецификация;
схематично
разработване
на
художествена платформа и/или по част от
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изискуемите визии, според посочения
брой визии от заданието
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
креативност
и
атрактивност,
релевантна
на
елементите
на
поддейността.
Предложението
за изпълнение на
поръчката
съдържа всички визии елементи по поддейността, като по
отношение на от 10 до 18 от необходимите
елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:

Рекламни
видеоклипове.

1.3.

Формално
предложение
за
изпълнение на поддейността, отговарящо
на изискванията на Възложителя, 5 т.
посочени в техническата спецификация;
схематично
разработване
на
художествена платформа и/или по част
от изискуемите визии, според посочения
брой визии от заданието
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
креативност
и
атрактивност,
релевантна
на
елементите
на
поддейността.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички видеоклипове
- елементи по поддейността, като по
отношение на необходимите елементи не
са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:
Ясно, детайлно и изчерпателно
20 т.
предложение
за
изпълнение
на
поддейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
Разработване на художествена
платформа и конкретни проектни
предложения по всеки
един
от
имиджовите клипове и по един от всеки от
продуктовите клипове.
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Разработване на Storyboard за всеки
всеки един от имиджовите клипове;
Детайлна обосновка за всички
елементи от заданието;
Креативност и атрактивност на
проектните предложения.
Предложението
за изпълнение на
поръчката съдържа всички видеоклипове
- елементи по поддейността, като по
отношение на от 1 до 2 от необходимите
елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:
Формално
предложение
за
изпълнение на поддейността, отговарящо
на изискванията на Възложителя,
посочени в техническата спецификация;
10 т.
схематично
разработване
на
художествена платформа и/или по част от
изискуемите всеки един от имиджовите
клипове и по един от всеки от
продуктовите клипове;
Разработване на Storyboard за по
част от изискуемите имиджови клипове;
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
креативност
и
атрактивност,
релевантна
на
елементите
на
поддейността.
Предложението
за изпълнение на
поръчката съдържа всички видеоклипове
- елементи по поддейността, като по
отношение на от 3 до 4 от необходимите
елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:
Формално
предложение
за 5 т.
изпълнение на поддейността, отговарящо
на изискванията на Възложителя,
посочени в техническата спецификация;
схематично
разработване
на
художествена платформа и/или по част от
изискуемите всеки един от имиджовите
клипове и по един от всеки от
продуктовите клипове;
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Разработване на Storyboard за по
част от изискуемите имиджови клипове;
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
креативност
и
атрактивност,
релевантна
на
елементите
на
поддейността.
Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа всички банери елементи по поддейността, като по
отношение на необходимите елементи не
са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:

1.4.

Изработка
интернет-банери

на

Ясно, детайлно и изчерпателно
предложение
за
изпълнение
на
поддейността,
отговарящо
на
13 т.
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
Разработване на художествена
платформа и конкретни проектни
предложения по всички изискуеми
банери, според посочения брой визии от
заданието
Детайлна обосновка за всички
елементи от заданието;
Креативност и атрактивност на
проектните предложения.
Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа всички банери елементи по поддейността, като по
отношение на от 1 до 3 от необходимите
елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:
Формално
предложение
за
6 т.
изпълнение на поддейността, отговарящо
на изискванията на Възложителя,
посочени в техническата спецификация;
схематично
разработване
на
художествена платформа и/или по част от
изискуемите банери, според посочения
брой визии от заданието
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
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креативност
релевантна
на
поддейността.

и
атрактивност,
елементите
на

Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа всички банери елементи по поддейността, като по
отношение на от 3 до 7 от необходимите
елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:

Макс. обща оценка

Формално
предложение
за
изпълнение на поддейността, отговарящо
на изискванията на Възложителя,
3 т.
посочени в техническата спецификация;
схематично
разработване
на
художествена платформа и/или по част от
изискуемите банери, според посочения
брой визии от заданието
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
креативност
и
атрактивност,
релевантна
на
елементите
на
поддейността.
66 точки

К32 е Дейност 2 Информационни и промоционални активности и кампании за Iви 12месечен период

№

Оценявани
елементи
на
подпоказателя

2

Информационни
и
промоционални
активности
и
кампании

Начин на оценяване

Точки

Максимален
брой точки –
60 т.
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2.1. Кампания 1.

10 т.
Предложението за изпълнение на поръчката
съдържа всички елементи по поддейността,
като по отношение на необходимите елементи
не
са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси, както
следва:
- Ясно, детайлно и изчерпателно предложение
за изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
-Разработени ясни, детайлни и изчерпателни
механика и логистика за реализация на
кампанията;
- Изготвени ясни официални правила за
протичане на кампанията и програма за
обучение на промо-екипи;
- Художествено предложение за визуално
оформление на промоутърско облекло,
награден фонд, щанд и информационни
материали;
- Креативност и атрактивност на визуалните
проектни предложения.
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5 т.
Предложението за изпълнение на поръчката
съдържа всички елементи по поддейността,
като по отношение на необходимите елементи
са налице от 1 до 2 несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси, както
следва:
- Релевантно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация;
- разработени схематично механика и
логистика за реализация на кампанията;
- изготвени схематични официални правила за
протичане на кампанията и програма за
обучение на промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали/;
- схематично представена креативност и
атрактивност
на
визуалните
проектни
предложения.
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Предложението за изпълнение на поръчката
съдържа всички елементи по поддейността,
като по отношение на необходимите елементи
са налице от 2 до 4 несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси, както
следва:
- формално и схематично предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
- разработени формално механика и логистика
за реализация на кампанията;
- изготвени формално официални правила за
протичане на кампанията и програма за
обучение на промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали/;
- формално представена креативност и
атрактивност
на
визуалните
проектни
предложения.

2 т.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 106
Документация за възлагане на обществена поръчка с наименование „Пълно рекламно обслужване”

10 т.

2.2. Кампания 2.

Предложението за изпълнение на поръчката
съдържа всички елементи по поддейността,
като по отношение на необходимите елементи
не
са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси, както
следва:
- Ясно, детайлно и изчерпателно предложение
за изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
-Разработени ясни, детайлни и изчерпателни
механика и логистика за реализация на
кампанията;
- Изготвени ясни официални правила за
протичане на кампанията и програма за
обучение на промо-екипи;
- Художествено предложение за визуално
оформление на промоутърско облекло,
награден фонд, щанд и информационни
материали;
- Креативност и атрактивност на визуалните
проектни предложения.
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5 т.
Предложението за изпълнение на поръчката
съдържа всички елементи по поддейността,
като по отношение на необходимите елементи
са налице от 1 до 2 несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси, както
следва:
- Релевантно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация;
- разработени схематично механика и
логистика за реализация на кампанията;
- изготвени схематични официални правила за
протичане на кампанията и програма за
обучение на промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали/;
- схематично представена креативност и
атрактивност
на
визуалните
проектни
предложения.
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Предложението за изпълнение на поръчката
съдържа всички елементи по поддейността,
като по отношение на необходимите елементи
са налице от 2 до 4 несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси, както
следва:
- формално и схематично предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
- разработени формално механика и логистика
за реализация на кампанията;
- изготвени формално официални правила за
протичане на кампанията и програма за
обучение на промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали/;
- формално представена креативност и
атрактивност
на
визуалните
проектни
предложения.

2 т.
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2.3. Кампания 3.

10 т.
Предложението за изпълнение на поръчката
съдържа всички елементи по поддейността,
като по отношение на необходимите елементи
не
са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси, както
следва:
- Ясно, детайлно и изчерпателно предложение
за изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
-Разработени ясни, детайлни и изчерпателни
механика и логистика за реализация на
кампанията;
- Изготвени ясни официални правила за
протичане на кампанията и програма за
обучение на промо-екипи;
- Художествено предложение за визуално
оформление на промоутърско облекло,
награден фонд, щанд и информационни
материали;
- Креативност и атрактивност на визуалните
проектни предложения.
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Предложението за изпълнение на поръчката
съдържа всички елементи по поддейността,
като по отношение на необходимите елементи
са налице от 1 до 2 несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси, както
следва:
- Релевантно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация;
- разработени схематично механика и
логистика за реализация на кампанията;
- изготвени схематични официални правила за
протичане на кампанията и програма за
обучение на промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали/;
- схематично представена креативност и
атрактивност
на
визуалните
проектни
предложения.

5 т.
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Предложението за изпълнение на поръчката
съдържа всички елементи по поддейността,
като по отношение на необходимите елементи
са налице от 2 до 4 несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси, както
следва:
- формално и схематично предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
- разработени формално механика и логистика
за реализация на кампанията;
- изготвени формално официални правила за
протичане на кампанията и програма за
обучение на промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали/;
- формално представена креативност и
атрактивност
на
визуалните
проектни
предложения.

2 т.
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2.4. Кампания 4.

10 т.
Предложението за изпълнение на поръчката
съдържа всички елементи по поддейността,
като по отношение на необходимите елементи
не
са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси, както
следва:
- Ясно, детайлно и изчерпателно предложение
за изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
-Разработени ясни, детайлни и изчерпателни
механика и логистика за реализация на
кампанията;
- Изготвени ясни официални правила за
протичане на кампанията и програма за
обучение на промо-екипи;
- Художествено предложение за визуално
оформление на промоутърско облекло,
награден фонд, щанд и информационни
материали;
- Креативност и атрактивност на визуалните
проектни предложения.
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Предложението за изпълнение на поръчката 5 т.
съдържа всички елементи по поддейността,
като по отношение на необходимите елементи
са налице от 1 до 2 несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси, както
следва:
- Релевантно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация;
- разработени схематично механика и
логистика за реализация на кампанията;
- изготвени схематични официални правила за
протичане на кампанията и програма за
обучение на промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали/;
- схематично представена креативност и
атрактивност
на
визуалните
проектни
предложения.
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Предложението за изпълнение на поръчката
съдържа всички елементи по поддейността,
като по отношение на необходимите елементи
са налице от 2 до 4 несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси, както
следва:
- формално и схематично предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
- разработени формално механика и логистика
за реализация на кампанията;
- изготвени формално официални правила за
протичане на кампанията и програма за
обучение на промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали/;
- формално представена креативност и
атрактивност
на
визуалните
проектни
предложения.

2 т.
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2.5. Кампания 5.

10 т.
Предложението за изпълнение на поръчката
съдържа всички елементи по поддейността,
като по отношение на необходимите елементи
не
са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси, както
следва:
- Ясно, детайлно и изчерпателно предложение
за изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
-Разработени ясни, детайлни и изчерпателни
механика и логистика за реализация на
кампанията;
- Изготвени ясни официални правила за
протичане на кампанията и програма за
обучение на промо-екипи;
- Художествено предложение за визуално
оформление на промоутърско облекло,
награден фонд, щанд и информационни
материали;
- Креативност и атрактивност на визуалните
проектни предложения.
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Предложението за изпълнение на поръчката
съдържа всички елементи по поддейността,
като по отношение на необходимите елементи
са налице от 1 до 2 несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси, както
следва:
- Релевантно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация;
- разработени схематично механика и
логистика за реализация на кампанията;
- изготвени схематични официални правила за
протичане на кампанията и програма за
обучение на промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали/;
- схематично представена креативност и
атрактивност
на
визуалните
проектни
предложения.

5 т.
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Предложението за изпълнение на поръчката 2 т.
съдържа всички елементи по поддейността,
като по отношение на необходимите елементи
са налице от 2 до 4 несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси, както
следва:
- формално и схематично предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
- разработени формално механика и логистика
за реализация на кампанията;
- изготвени формално официални правила за
протичане на кампанията и програма за
обучение на промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали/;
- формално представена креативност и
атрактивност
на
визуалните
проектни
предложения.
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2.6. Кампания 6.

10 т.
Предложението за изпълнение на поръчката
съдържа всички елементи по поддейността,
като по отношение на необходимите елементи
не
са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси, както
следва:
- Ясно, детайлно и изчерпателно предложение
за изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
-Разработени ясни, детайлни и изчерпателни
механика и логистика за реализация на
кампанията;
- Изготвени ясни официални правила за
протичане на кампанията и програма за
обучение на промо-екипи;
- Художествено предложение за визуално
оформление на промоутърско облекло,
награден фонд, щанд и информационни
материали;
- Креативност и атрактивност на визуалните
проектни предложения.
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Предложението за изпълнение на поръчката
съдържа всички елементи по поддейността,
като по отношение на необходимите елементи
са налице от 1 до 2 несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси, както
следва:
- Релевантно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация;
- разработени схематично механика и
логистика за реализация на кампанията;
- изготвени схематични официални правила за
протичане на кампанията и програма за
обучение на промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали/;
- схематично представена креативност и
атрактивност
на
визуалните
проектни
предложения.

5 т.
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Предложението за изпълнение на поръчката 2 т.
съдържа всички елементи по поддейността,
като по отношение на необходимите елементи
са налице от 2 до 4 несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси, както
следва:
- формално и схематично предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
- разработени формално механика и логистика
за реализация на кампанията;
- изготвени формално официални правила за
протичане на кампанията и програма за
обучение на промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали/;
- формално представена креативност и
атрактивност
на
визуалните
проектни
предложения.

Макс.
оценка

обща

60 точки

К33 е Дейност 3: Организиране, реализиране и модернизиране облика на предаването
„Теглене тиражите на Тото 1, Тото 2 и моментни лотарийни игри “ за Iви 12-месечен
период

№

3

Оценявани елементи на Начин на оценяване
подпоказателя
Организиране,
реализиране
и
модернизиране облика
на предаването „Теглене

Точки
Максимален
брой точки –
50 т.
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тиражите на Тото 1, Тото
2 и моментни лотарийни
игри “
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:

3.1.

Организация
и
реализация
на
телевизионна продукция
със заглавие „Спорт
тото“
в
което
се
Изчерпателно
предложение
за
определят/обявават
изпълнение на поддейността, отговарящо 30 т.
резултати за/от игри на
на изискванията на Възложителя,
„Тото 2“, „Тото 1“ и
посочени в техническата спецификация;
моментни
лотарийни
- ясни и подробни предложения за
игри, организирани от
сценарий, съдържание и рубрики в
ДП БСТ:
Продукцията;
- детайлна обосновка на предложенията;
- изчерпателно представена креативност и
атрактивност на предложенията.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на 1 от
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- релевантно предложение за изпълнение
на дейността, отговарящо на изискванията 10 т.
на Възложителя, посочени в техническата
спецификация;
релевантни
на
техническата
спецификация предложения за сценарий,
съдържание и рубрики в Продукцията;
- схематична обосновка на предложенията;
- схематично представена креативност и
атрактивност на предложенията.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на от 2
до 3 от необходимите елементи са налице
5 т.
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- формално предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
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Възложителя, посочени в техническата
спецификация;
- формални предложения за сценарий,
съдържание и рубрики в Продукцията;
- схематична обосновка на предложенията;
- схематично представена креативност и
атрактивност на предложенията.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
Проектиране
изработка на декор

3.2.

и - ясно предложение за изпълнение на
10 т.
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация;
- Подробно описание на детайли на
декора;
- 3D визуализация на декора;
- изчерпателно описание на креативност и
атрактивност на предложенията.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице от 1 до
2
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- релевантно предложение за изпълнение
5 т.
на дейността, отговарящо на изискванията
на Възложителя, посочени в техническата
спецификация;
- релевантно описание на детайли на
декора;
- визуализация на декора, различна от 3D
формат;
- схематично описание на креативност и
атрактивност на предложенията.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на 5 т.
необходимите елементи са налице от 3 до
4
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несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- релевантно предложение за изпълнение
на дейността, отговарящо на изискванията
на Възложителя, посочени в техническата
спецификация;
- релевантно описание на детайли на
декора;
- визуализация на декора, различна от 3D
формат;
- схематично описание на креативност и
атрактивност на предложенията.
Предложението
за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:

3.3.

Проектиране
и
изработка на шапки,
кашове,
графични
плочки
и
авторска
музика

- ясно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на 10 т.
Възложителя, посочени в техническата
спецификация;
- детайлна обосновка на предложенията.
- идеен проект /визуализация/ – шапка,
каш, графична плочка;
- изчерпателно представена креативност и
атрактивност на предложенията за идеен
проект /визуализация/ – шапка, каш,
графична плочка.
Предложението
за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на 1 от
тях
е
налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
5 т.
- релевантно предложение за изпълнение
на дейността, отговарящо на изискванията
на Възложителя, посочени в техническата
спецификация;
- схематична обосновка на предложенията;
- идеен проект /визуализация/ – шапка,
каш, графична плочка;
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- схематично представена креативност и
атрактивност на предложенията за идеен
проект /визуализация/ – шапка, каш,
графична плочка.
Предложението
за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на 2 от
тях
е
налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:

Макс. обща оценка

- формално предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на 2 т.
Възложителя, посочени в техническата
спецификация;
- формална обосновка на предложенията;
- идеен проект /визуализация/ – шапка,
каш, графична плочка;
- формална представена креативност и
атрактивност на предложенията за идеен
проект /визуализация/ – шапка, каш,
графична плочка.
50 точки

К34 е Дейност 4. Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните
канали за Iви 12-месечен период

№

4

4.1.

Оценявани
Начин на оценяване
елементи
на
подпоказателя
Закупуване
и
разпространение на
рекламни форми в
съответните канали.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
Печатни издания.
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен детайлен медиен план;

Точки
Максимален
брой точки –
54 т.

9 т.
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- приложена детайлна обосновка на
предложенията;
- детайлно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
надвишаване
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на от 1
до 3 от необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен изчерпателен медиен план;
4 т.
- приложена изчерпателна обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на от 4
до 7 от необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:

4.2.

Национални
телевизионни канали.

- разработен схематичен медиен план;
2 т.
- приложена формална обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про 9 т.
пуски/липси, както следва:
- разработен детайлен медиен план;
- приложена детайлна обосновка на
предложенията;
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- детайлно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
надвишаване
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността,
като
са
налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен изчерпателен медиен план;
4 т.
- приложена изчерпателна обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността,
като
са
налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:

Интернет сайтове.
4. 3.

- разработен схематичен медиен план;
2 т.
- приложена формална обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен детайлен медиен план;
9 т.
- приложена детайлна обосновка на
предложенията;
- детайлно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
надвишаване
на
минималните изиксуеми присъствия.
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Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на от 1
до 7 от необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен изчерпателен медиен план;
4 т.
- приложена изчерпателна обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на от 7
до 14 от необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:

4.4.

- разработен схематичен медиен план;
2 т.
- приложена формална обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен детайлен медиен план;
9 т.
- приложена детайлна обосновка на
Закупуване на радио
предложенията;
време.
- детайлно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
надвишаване
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по 4 т.
поддейността,
като
са
налице
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несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен изчерпателен медиен план;
- приложена изчерпателна обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността,
като
са
налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:

4.5.

- разработен схематичен медиен план;
2 т.
- приложена формална обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен детайлен медиен план;
9 т.
- приложена детайлна обосновка на
предложенията;
- детайлно предложение за изпълнение на
Рекламно участие в
дейността, отговарящо на изискванията на
социални мрежи.
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
надвишаване
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността,
като
са
налице
несъществени неточности/непълноти/про 4 т.
пуски/липси, както следва:
- разработен изчерпателен медиен план;
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- приложена изчерпателна обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността,
като
са
налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:

4.6.

- разработен схематичен медиен план;
2 т.
- приложена формална обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен детайлен медиен план;
9 т.
- приложена детайлна обосновка на
предложенията;
- детайлно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
Билбордове / пизи и
спецификация
и
надвишаване
на
мегабордове/. Наем.
минималните изиксуеми присъствия.
Монтаж и демонтаж
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността,
като
са
налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен изчерпателен медиен план;
- приложена изчерпателна обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата

4 т.
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спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността,
като
са
налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:

Макс. обща оценка

- разработен схематичен медиен план;
2 т.
- приложена формална обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
54 точки

К35 е Дейност № 5. Публично, корпоративно и медийно обслужване за Iви 12-месечен
период.
Максимален
Оценявани елементи
№
Начин на оценяване
брой точки –
на подпоказателя
70 т.
Максимален
5
Връзки с медиите.
брой точки –
8 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- релевантни предложения за база данни;
- детайлна обосновка на предложения 8 т.
проект;
- примерен проект на тема и съдържание
5.1.
Връзки с медиите.
на елементите;
- ясно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията
на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
4 т.
поддейността, като по отношение на от 1
до 2 от необходимите елементи са налице
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5.2.

Събития.

5.2.1.

Награди
шампионите.
.

несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- релевантни предложения за база данни;
- формална обосновка на предложения
проект;
- примерен проект на тема и съдържание
на елементите;
- формално предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на от 2
до 3 от необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- релевантни предложения за база данни;
- формална обосновка на предложения 2 т.
проект;
- примерен проект на тема и съдържание
на елементите;
- формално предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Максимален
брой точки –
10 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- проектно графично предложение за
на художествено оформление на: визия,
покана и прессъобщение;
10 т.
- проектен сценарен план за провеждане
на събитието;
- детайлно предложение за провеждане
на събитието и детайлна обосновка;
- детайлно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
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5.3.

Консултации
часа.

–

5.3.

Консултации
часа.

–

- Оригиналност и атрактивност на
предложението.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси и са в сила от 1 до 3 от
следните твърдения:
- проектно графично предложение за
художествено оформление на: визия,
покана и прессъобщение;
- проектен сценарен план за провеждане
на събитието;
5 т.
- формално предложение за провеждане
на събитието и схематична обосновка;
- релевантно на изискванията на
Възложителя предложение за изпълнение
на поддейността.
схематично
представяне
на
оригиналност
и
атрактивност
на
предложението.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси и са в сила от 3 до 6 от
следните твърдения:
- проектно графично предложение за
художествено оформление на: визия,
покана и прессъобщение;
2 т.
- проектен сценарен план за провеждане
на събитието;
- формално предложение за провеждане
на събитието и схематична обосновка;
- релевантно на изискванията на
Възложителя предложение за изпълнение
на поддейността.
схематично
представяне
на
оригиналност
и
атрактивност
на
предложението.
Максимален
300
брой точки –
6 т.
300 Предложението за изпълнение на
6 т.
поръчката съдържа всички елементи по
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5.4.

Обучения

5.4.

Обучения

поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- Детайлна обосновка на предложената
концепция;
- Детайлна концепция за реализиране на
дейността с предложения за теми,
периодика и начин на реализиране;
- Ясно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията
на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси от 1 до 3 от следните
твърдения:
- Схематична обосновка на предложената
концепция;
3 т.
- Схематична концепция за реализиране
на дейността с предложения за теми,
периодика и начин на реализиране;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Максимален
брой точки –
6 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- Детайлна обосновка на предложената
концепция;
6 т.
- Детайлна концепция за реализиране на
дейността с предложения за теми,
периодика и начин на реализиране;
- Ясно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията
на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.
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Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси от 1 до 3 от следните
твърдения:
- Схематична обосновка на предложената
3 т.
концепция;
- Схематична концепция за реализиране
на дейността с предложения за теми,
периодика и начин на реализиране;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
5.5.

5.5.

Присъствие
в
социалните мрежи

Присъствие
социалните мрежи

Максимален
брой точки –
8 т.

Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- Детайлна обосновка на предложението; 8 т.
- Детайлнен примерен план за
публикациите за един месец;
- Детайлно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в в техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси с от 1 до 3 от следните
твърдения:
4 т.
Схематична
обосновка
на
предложението;
- Детайлнен примерен план за
публикациите за един месец;
- Релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
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изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
5.6.

5.6.1
5.6.2

Онлайн активности
за популяризиране на
игрите на БСТ

Активности насочени
към младите
Кампания
за
организиране
на
онлайн залаганията на
БСТ

Максимален
брой точки –
10 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- Детайлен проект за графично и
вербално
представяне
на
всички 10 т.
изискуеми елементи;
- Детайлна концепция за реализация на
активностите с детайлна обосновка;
- Ясно и детайлно предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси с 1 от следните твърдения:
- Схематичен проект за графично и
вербално
представяне
на
всички 5 т.
изискуеми елементи;
- Схематична концепция за реализация на
активностите със схематична обосновка;
- Релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси с от 1 до 3 от следните
2 т.
твърдения:
- Схематичен проект за графично и
вербално
представяне
на
всички
изискуеми елементи;
- Схематична концепция за реализация на
активностите със схематична обосновка;
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- Релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.

5.7.

2.7.

Събития
за
официално връчване
на
парични
и
предметни награди,
спечелени във игрите
на Възложителя.

Събития за официално
връчване на парични и
предметни
награди,
спечелени във игрите
на Възложителя.

Максимален
брой точки –
10 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- детайлно вербално и графично
предложение за всички изискуеми 10 т.
елементи;
- детайлно предложение за провеждане
на събитието и детайлна обосновка;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси и е в сила от 1 от следните
твърдения:
- схематично вербално и графично
5 т.
предложение за всички изискуеми
елементи;
- схематично предложение за провеждане
на събитието и схематична обосновка;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
3 т.
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
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опуски/липси и са в сила от 1 до 3 от
следните твърдения:
- схематично вербално и графично
предложение за всички изискуеми
елементи;
- схематично предложение за провеждане
на събитието и схематична обосновка;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
5.8.

5.8.

Вътрешен вестник.

Вътрешен вестник.

Максимален
брой точки –
6 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- визуален проект за графично
оформление;
- детайлна обосновка на предложението
за съдържание;
6 т.
- детайлно предложение за съдържание и
рубрики;
- ясно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията
на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.
- ясно представено описание за
креативност
и
атрактивност
на
предложението.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси и е в сила от 1 до 3 от
следните твърдения:
- проект за графично оформление;
3 т.
схематична
обосновка
на
предложението за съдържание;
схематично
предложение
за
съдържание и рубрики;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
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5.9

Медиа мониторинг.

5.9

Медиа мониторинг.

изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
- формално представено описание за
креативност
и
атрактивност
на
предложението.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси и е в сила от 4 до 5 от
следните твърдения:
- проект за графично оформление;
схематична
обосновка
на
предложението за съдържание;
1,5 т.
схематично
предложение
за
съдържание и рубрики;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
- формално представено описание за
креативност
и
атрактивност
на
предложението.
Максимален
брой точки –
6 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- Детайлна обосновка на предложената
6 т.
концепция;
- Предоставено примерно съдържание на
медиа мониторинг;
- Ясно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията
на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на 3 т.
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
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опуски/липси от 1 до 3 от следните
твърдения:
- Схематична обосновка на предложената
концепция;
- Предоставено примерно съдържание на
медиа мониторинг;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Макс. обща оценка

70 точки

К36 е Дейност № 6. Производства и предпечатна подготовка за Iви 12-месечен период
№

Оценявани елементи
подпоказателя

6

Производства
предпечатна подготовка

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

на Начин на оценяване
и

Плакати
/тиражни, информационни и
промоционални активности и
кампании и събития/
Флаери
/тиражни, информационни и
промоционални активности и
кампании и събития/
Покани
Балони
Рол банер – медиа + печат на
винил
Печат на винил за пизи и
мегабордове

Точки
Максимален
брой точки –
48 т.

Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа
всички
елементи по поддейността, като по
отношение
на
необходимите
елементи
не
са
налице
несъществени неточности/непълно
ти/пропуски/липси, както следва:
- релевантен мострен материал по
всеки от изискуемите елементи;
детайлна
обосновка
на
представеното предложение;
- релевантна графична визуализация 48 т.
на всеки от изискуемите елементи;
Детайлно
предложение
за
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.

Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа
всички
24 т.
елементи по поддейността, като по
отношение
на
необходимите
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Макс. обща оценка

елементи
са
налице
несъществени неточности/непълно
ти/пропуски/липси от 1 до 2 от
следните твърдения:
- мострен материал по всеки от
изискуемите
елементи,
но
неотговарящ
на
техническите
спецификации,
изискуеми
от
Възложителя;
схематична
обосновка
на
представеното предложение;
- графична визуализация на всеки от
изискуемите
елементи,
нерелевантен на изискуемото от
Възложителя;
- схематично предложение за
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа
всички
елементи по поддейността, като по
отношение
на
необходимите
елементи
са
налице
несъществени неточности/непълно
ти/пропуски/липси от 3 до 4 от
следните твърдения:
- мострен материал по всеки от
изискуемите
елементи,
но
неотговарящ
на
техническите
спецификации,
изискуеми
от
12 т.
Възложителя;
схематична
обосновка
на
представеното предложение;
- графична визуализация на всеки от
изискуемите
елементи,
нерелевантен на изискуемото от
Възложителя;
- схематично предложение за
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.
48 точки
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К4 Техническо предложение за IIри 12-месечен период
Оценяват се елементите, съпътстващи реализацията на дейностите, изискуеми в
техническата спецификация, както и креативността на проектните приложения на творчески
разработки /където е приложимо и са изискуеми такива/ с аргументация за използваните
похвати.
За поставяне на оценка се използват следните дефиниции:
Атрактивност – Разработка на предложение, което е запомнимо и отличимо в медийната
среда.
Детайлност – Изчерпателно описание, с възможно най-много детайли за процесите и
механиките, обвързани с реализацията на дейността.
Креативност - генерирани са нови идеи или концепции за рекламната комуникация или е
създадена нова асоциация между съществуващите идеи или концепции.
Общият сбор от точките за настоящия показател се изчислява по формулата К 4 = К41 + К42
+ К43 + К44+ К45 + К46, където:
К41 е Дейност 1 Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на
идейно-художествени концепции ,за IIри 12-месечен период
К42 е Дейност 2 Информационни и промоционални активности и кампании, за II ри 12месечен период,
К43 е Дейност 3: Организиране, реализиране и модернизиране облика на предаването
„Теглене тиражите на Тото 1, Тото 2 и моментни лотарийни игри “, за IIри 12-месечен
период.
К44 е Дейност 4. Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните
канали, за IIри 12-месечен период.
К45 е Дейност № 5. Публично, корпоративно и медийно обслужване за II ри 12-месечен
период,
К46 е Дейност № 6. Производства и предпечатна подготовка за IIри 12-месечен период
К 4 Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на идейнохудожествени концепции за II 12-месечен период
1

ри

№

1

Оценявани
елементи
подпоказателя
Създаване
творческа
платформа
изграждане
реализация

Начин на оценяване
на

Точки

на
за
и
на

Максимален
брой точки –
66т.
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идейнохудожествени
концепции
по
конкретно
фиксираните
поддейности от тази
точка
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката съдържа всички послания елементи по поддейността, като по
отношение на необходимите елементи не
са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:

1.1.

Рекламни послания.

Ясно, детайлно и изчерпателно
предложение
за
изпълнение
на
поддейността,
отговарящо
на 13т.
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
Разработване на художествена
платформа
и
конкретни
проектни
предложения по всеки един елемент от
заданието
Детайлна обосновка за всички
елементи от заданието;
Креативност и атрактивност на
проектните предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката съдържа всички послания елементи по поддейността, като по
отношение на от 2 до 4 от необходимите
елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:
Формално
предложение
за
6т.
изпълнение на поддейността, отговарящо
на
изискванията
на
Възложителя,
посочени в техническата спецификация;
схематично
разработване
на
художествена платформа и конкретни
проектни предложения по елементите на
поддейноста;
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
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креативност
релевантна
на
поддейността.

и
атрактивност,
елементите
на

Предложението
за
изпълнение
на
поръчката съдържа всички послания елементи по поддейността, като по
отношение на от 2 до 4 от необходимите
елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:
Формално
предложение
за
изпълнение на поддейността,
отговарящо на изискванията на 3т.
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация;
схематично
разработване
на
художествена
платформа
и
конкретни проектни предложения
по елементите на поддейноста;
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
креативност и атрактивност,
релевантна на елементите на
поддейността.
Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа всички визии елементи по поддейността, като по
отношение на необходимите елементи не
са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:
-

Рекламни визии
1.2.

Ясно, детайлно и изчерпателно
предложение
за
изпълнение
на
поддейността,
отговарящо
на 20т.
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
Разработване на художествена
платформа и конкретни проектни
предложения по всички изискуеми визии.
според посочения брой визии от заданието
Детайлна обосновка за всички
елементи от заданието;
Креативност и атрактивност на
проектните предложения.
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Предложението
за изпълнение на
поръчката
съдържа всички визии елементи по поддейността, като по
отношение на от 2 до 9 от необходимите
елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:
Формално
предложение
за
изпълнение на поддейността, отговарящо
на изискванията на Възложителя, 10 т.
посочени в техническата спецификация;
схематично
разработване
на
художествена платформа и/или по част от
изискуемите визии, според посочения
брой визии от заданието
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
креативност
и
атрактивност,
релевантна
на
елементите
на
поддейността.
Предложението
за изпълнение на
поръчката
съдържа всички визии елементи по поддейността, като по
отношение на от 10 до 18 от необходимите
елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:

1.3.

Рекламни
видеоклипове.

Формално
предложение
за
изпълнение на поддейността, отговарящо
на изискванията на Възложителя, 5 т.
посочени в техническата спецификация;
схематично
разработване
на
художествена платформа и/или по част
от изискуемите визии, според посочения
брой визии от заданието
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
креативност
и
атрактивност,
релевантна
на
елементите
на
поддейността.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички видеоклипове
20 т.
- елементи по поддейността, като по
отношение на необходимите елементи не
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са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:
Ясно, детайлно и изчерпателно
предложение
за
изпълнение
на
поддейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
Разработване на художествена
платформа и конкретни проектни
предложения по всеки
един
от
имиджовите клипове и по един от всеки от
продуктовите клипове.
Разработване на Storyboard за всеки
всеки един от имиджовите клипове;
Детайлна обосновка за всички
елементи от заданието;
Креативност и атрактивност на
проектните предложения.
Предложението
за изпълнение на
поръчката съдържа всички видеоклипове
- елементи по поддейността, като по
отношение на от 1 до 2 от необходимите
елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:
Формално
предложение
за
изпълнение на поддейността, отговарящо
на изискванията на Възложителя,
посочени в техническата спецификация;
10 т.
схематично
разработване
на
художествена платформа и/или по част от
изискуемите всеки един от имиджовите
клипове и по един от всеки от
продуктовите клипове;
Разработване на Storyboard за по
част от изискуемите имиджови клипове;
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
креативност
и
атрактивност,
релевантна
на
елементите
на
поддейността.
Предложението
за изпълнение на
поръчката съдържа всички видеоклипове 5 т.
- елементи по поддейността, като по
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отношение на от 3 до 4 от необходимите
елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:
Формално
предложение
за
изпълнение на поддейността, отговарящо
на изискванията на Възложителя,
посочени в техническата спецификация;
схематично
разработване
на
художествена платформа и/или по част от
изискуемите всеки един от имиджовите
клипове и по един от всеки от
продуктовите клипове;
Разработване на Storyboard за по
част от изискуемите имиджови клипове;
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
креативност
и
атрактивност,
релевантна
на
елементите
на
поддейността.
Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа всички банери елементи по поддейността, като по
отношение на необходимите елементи не
са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:

1.4.

Изработка
интернет-банери

на

Ясно, детайлно и изчерпателно
предложение
за
изпълнение
на
поддейността,
отговарящо
на
13 т.
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
Разработване на художествена
платформа и конкретни проектни
предложения по всички изискуеми
банери, според посочения брой визии от
заданието
Детайлна обосновка за всички
елементи от заданието;
Креативност и атрактивност на
проектните предложения.
Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа всички банери 6 т.
елементи по поддейността, като по
отношение на от 1 до 3 от необходимите
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елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:
Формално
предложение
за
изпълнение на поддейността, отговарящо
на изискванията на Възложителя,
посочени в техническата спецификация;
схематично
разработване
на
художествена платформа и/или по част от
изискуемите банери, според посочения
брой визии от заданието
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
креативност
и
атрактивност,
релевантна
на
елементите
на
поддейността.
Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа всички банери елементи по поддейността, като по
отношение на от 3 до 7 от необходимите
елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:

Макс. обща оценка

Формално
предложение
за
изпълнение на поддейността, отговарящо
на изискванията на Възложителя,
3 т.
посочени в техническата спецификация;
схематично
разработване
на
художествена платформа и/или по част от
изискуемите банери, според посочения
брой визии от заданието
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
креативност
и
атрактивност,
релевантна
на
елементите
на
поддейността.
66 точки
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К4 е Дейност 2 Информационни и промоционални активности и кампании за II 12месечен период
ри

2

№

2

2.1
.

Оценявани
Начин на оценяване
елементи
на
подпоказателя
Информационн
и
и
промоционалн
и активности и
кампании

Кампания 1.

Точки
Максимале
н
брой
точки – 60
т.

Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
не
са
налице
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- Ясно, детайлно и изчерпателно предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
10 т.
-Разработени ясни, детайлни и изчерпателни
механика и логистика за реализация на кампанията;
- Изготвени ясни официални правила за протичане
на кампанията и програма за обучение на промоекипи;
- Художествено предложение за визуално
оформление на промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали;
- Креативност и атрактивност на визуалните
проектни предложения.
5 т.
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Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
1
до
2
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- Релевантно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата
спецификация;
- разработени схематично механика и логистика за
реализация на кампанията;
- изготвени схематични официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
- схематично представена креативност и
атрактивност на визуалните проектни предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
2
до
4
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- формално и схематично предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
- разработени формално механика и логистика за 2 т.
реализация на кампанията;
- изготвени формално официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
формално
представена
креативност
и
атрактивност на визуалните проектни предложения.

Кампания 2.

Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по 10 т.
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
не
са
налице
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2.2
.

несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- Ясно, детайлно и изчерпателно предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
-Разработени ясни, детайлни и изчерпателни
механика и логистика за реализация на кампанията;
- Изготвени ясни официални правила за протичане
на кампанията и програма за обучение на промоекипи;
- Художествено предложение за визуално
оформление на промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали;
- Креативност и атрактивност на визуалните
проектни предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
1
до
2
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- Релевантно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата
спецификация;
5 т.
- разработени схематично механика и логистика за
реализация на кампанията;
- изготвени схематични официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
- схематично представена креативност и
атрактивност на визуалните проектни предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
2
до
4
2 т.
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- формално и схематично предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
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изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
- разработени формално механика и логистика за
реализация на кампанията;
- изготвени формално официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
формално
представена
креативност
и
атрактивност на визуалните проектни предложения.

2.3
.

Кампания 3.

Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
не
са
налице
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- Ясно, детайлно и изчерпателно предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
10 т.
-Разработени ясни, детайлни и изчерпателни
механика и логистика за реализация на кампанията;
- Изготвени ясни официални правила за протичане
на кампанията и програма за обучение на промоекипи;
- Художествено предложение за визуално
оформление на промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали;
- Креативност и атрактивност на визуалните
проектни предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
1
до
2
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
5 т.
- Релевантно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата
спецификация;
- разработени схематично механика и логистика за
реализация на кампанията;
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- изготвени схематични официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
- схематично представена креативност и
атрактивност на визуалните проектни предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
2
до
4
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- формално и схематично предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
- разработени формално механика и логистика за 2 т.
реализация на кампанията;
- изготвени формално официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
формално
представена
креативност
и
атрактивност на визуалните проектни предложения.

2.4
.

Кампания 4.

Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
не
са
налице
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- Ясно, детайлно и изчерпателно предложение за
10 т.
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
-Разработени ясни, детайлни и изчерпателни
механика и логистика за реализация на кампанията;
- Изготвени ясни официални правила за протичане
на кампанията и програма за обучение на промоекипи;
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- Художествено предложение за визуално
оформление на промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали;
- Креативност и атрактивност на визуалните
проектни предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
1
до
2
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- Релевантно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата
спецификация;
- разработени схематично механика и логистика за 5 т.
реализация на кампанията;
- изготвени схематични официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
- схематично представена креативност и
атрактивност на визуалните проектни предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
2
до
4
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- формално и схематично предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
- разработени формално механика и логистика за 2 т.
реализация на кампанията;
- изготвени формално официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
формално
представена
креативност
и
атрактивност на визуалните проектни предложения.
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2.5
.

Кампания 5.

Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
не
са
налице
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- Ясно, детайлно и изчерпателно предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
10 т.
-Разработени ясни, детайлни и изчерпателни
механика и логистика за реализация на кампанията;
- Изготвени ясни официални правила за протичане
на кампанията и програма за обучение на промоекипи;
- Художествено предложение за визуално
оформление на промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали;
- Креативност и атрактивност на визуалните
проектни предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
1
до
2
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- Релевантно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата
спецификация;
- разработени схематично механика и логистика за 5 т.
реализация на кампанията;
- изготвени схематични официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
- схематично представена креативност и
атрактивност на визуалните проектни предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
2 т.
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
2
до
4
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несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- формално и схематично предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
- разработени формално механика и логистика за
реализация на кампанията;
- изготвени формално официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
формално
представена
креативност
и
атрактивност на визуалните проектни предложения.

2.6
.

Кампания 6.

Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
не
са
налице
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- Ясно, детайлно и изчерпателно предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
10 т.
-Разработени ясни, детайлни и изчерпателни
механика и логистика за реализация на кампанията;
- Изготвени ясни официални правила за протичане
на кампанията и програма за обучение на промоекипи;
- Художествено предложение за визуално
оформление на промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали;
- Креативност и атрактивност на визуалните
проектни предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
1
до
2
5 т.
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- Релевантно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
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Възложителя,
посочени
в
техническата
спецификация;
- разработени схематично механика и логистика за
реализация на кампанията;
- изготвени схематични официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
- схематично представена креативност и
атрактивност на визуалните проектни предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
2
до
4
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- формално и схематично предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
- разработени формално механика и логистика за 2 т.
реализация на кампанията;
- изготвени формално официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
формално
представена
креативност
и
атрактивност на визуалните проектни предложения.
Макс.
оценка

обща

60 точки

К43 е Дейност 3: Организиране, реализиране и модернизиране облика на предаването
„Теглене тиражите на Тото 1, Тото 2 и моментни лотарийни игри“ за II ри 12-месечен
период
№

Оценявани
елементи
подпоказателя

Начин на оценяване
на

Точки
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3

Организиране,
реализиране
и
модернизиране
облика
на
предаването
„Теглене тиражите
на Тото 1, Тото 2 и
моментни
лотарийни игри “

Максимален
брой точки –
30 т.

Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:

3.1.

Организация
и
реализация
на
телевизионна
продукция
със
заглавие
„Спорт
тото“ в което се
определят/обявават
резултати за/от игри
на „Тото 2“, „Тото 1“
и
моментни
лотарийни
игри,
организирани от ДП
БСТ:

Изчерпателно
предложение
за
изпълнение на поддейността, отговарящо 30 т.
на изискванията на Възложителя,
посочени в техническата спецификация;
- ясни и подробни предложения за
сценарий, съдържание и рубрики в
Продукцията;
- детайлна обосновка на предложенията;
- изчерпателно представена креативност и
атрактивност на предложенията.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на 1 от
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- релевантно предложение за изпълнение
на дейността, отговарящо на изискванията 15 т.
на Възложителя, посочени в техническата
спецификация;
релевантни
на
техническата
спецификация предложения за сценарий,
съдържание и рубрики в Продукцията;
- схематична обосновка на предложенията;
- схематично представена креативност и
атрактивност на предложенията.
Предложението за изпълнение на
7 т.
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на от 2
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до 3 от необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- формално предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация;
- формални предложения за сценарий,
съдържание и рубрики в Продукцията;
- схематична обосновка на предложенията;
схематично
представена
креативност
и
атрактивност
на
предложенията.
Макс. обща оценка

30 точки

К44 е Дейност 4. Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните
канали за IIри 12-месечен период.

№

4

4.1.

Оценявани
Начин на оценяване
елементи
на
подпоказателя
Закупуване
и
разпространение на
рекламни форми в
съответните канали.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен детайлен медиен план;
- приложена детайлна обосновка на
предложенията;
Печатни издания.
- детайлно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
надвишаване
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на от 1
до 3 от необходимите елементи са налице

Точки
Максимален
брой точки –
54 т.

9 т.

4 т.
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несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен изчерпателен медиен план;
- приложена изчерпателна обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на от 4
до 7 от необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:

4.2.

Национални
телевизионни канали.

- разработен схематичен медиен план;
2 т.
- приложена формална обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен детайлен медиен план;
9 т.
- приложена детайлна обосновка на
предложенията;
- детайлно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
надвишаване
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността,
като
са
налице
несъществени неточности/непълноти/про 4 т.
пуски/липси, както следва:
- разработен изчерпателен медиен план;
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- приложена изчерпателна обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността,
като
са
налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:

Интернет сайтове.
4. 3.

- разработен схематичен медиен план;
2 т.
- приложена формална обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен детайлен медиен план;
9 т.
- приложена детайлна обосновка на
предложенията;
- детайлно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
надвишаване
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на от 1
до 7 от необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
4 т.
- разработен изчерпателен медиен план;
- приложена изчерпателна обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
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Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на от 7
до 14 от необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:

4.4.

- разработен схематичен медиен план;
2 т.
- приложена формална обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен детайлен медиен план;
9 т.
- приложена детайлна обосновка на
предложенията;
- детайлно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
надвишаване
на
Закупуване на радио минималните изиксуеми присъствия.
време.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността,
като
са
налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен изчерпателен медиен план;
4 т.
- приложена изчерпателна обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
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Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността,
като
са
налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:

4.5.

- разработен схематичен медиен план;
2 т.
- приложена формална обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен детайлен медиен план;
9 т.
- приложена детайлна обосновка на
предложенията;
- детайлно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
надвишаване
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
Рекламно участие в
поддейността,
като
са
налице
социални мрежи.
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен изчерпателен медиен план;
4 т.
- приложена изчерпателна обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността,
като
са
налице 2 т.
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
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4.6.

- разработен схематичен медиен план;
- приложена формална обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен детайлен медиен план;
9 т.
- приложена детайлна обосновка на
предложенията;
- детайлно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
надвишаване
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността,
като
са
налице
Билбордове / пизи и несъществени неточности/непълноти/про
мегабордове/. Наем. пуски/липси, както следва:
Монтаж и демонтаж
- разработен изчерпателен медиен план;
4 т.
- приложена изчерпателна обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността,
като
са
налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
2 т.
- разработен схематичен медиен план;
- приложена формална обосновка на
предложенията;
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- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Макс. обща оценка

54 точки

К45 е Дейност № 5. Публично, корпоративно и медийно обслужване за II ри 12-месечен
период.
№

Оценявани елементи
Начин на оценяване
на подпоказателя

5

Връзки с медиите.

5.1.

Връзки с медиите.

Максимален
брой точки –
70 т.
Максимален
брой точки –
8 т.

Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- релевантни предложения за база данни;
- детайлна обосновка на предложения 8 т.
проект;
- примерен проект на тема и съдържание
на елементите;
- ясно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията
на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на от 1
до 2 от необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- релевантни предложения за база данни;
- формална обосновка на предложения 4 т.
проект;
- примерен проект на тема и съдържание
на елементите;
- формално предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
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5.2.

Събития.

5.2.1.

Награди
шампионите.
.

Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на от 2
до 3 от необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- релевантни предложения за база данни;
- формална обосновка на предложения 2 т.
проект;
- примерен проект на тема и съдържание
на елементите;
- формално предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Максимален
брой точки –
10 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- проектно графично предложение за
художествено оформление на: визия,
покана и прессъобщение;
- проектен сценарен план за провеждане 10 т.
на събитието;
- детайлно предложение за провеждане
на събитието и детайлна обосновка;
на - детайлно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
- Оригиналност и атрактивност на
предложението.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси и са в сила от 1 до 3 от
следните твърдения:
5 т.
- проектно графично предложение за
художествено оформление на: визия,
покана и прессъобщение;
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5.3.

Консултации
часа.

–

5.3.

Консултации
часа.

–

- проектен сценарен план за провеждане
на събитието;
- формално предложение за провеждане
на събитието и схематична обосновка;
- релевантно на изискванията на
Възложителя предложение за изпълнение
на поддейността.
схематично
представяне
на
оригиналност
и
атрактивност
на
предложението.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси и са в сила от 3 до 6 от
следните твърдения:
- проектно графично предложение за
художествено оформление на: визия,
покана и прессъобщение;
2 т.
- проектен сценарен план за провеждане
на събитието;
- формално предложение за провеждане
на събитието и схематична обосновка;
- релевантно на изискванията на
Възложителя предложение за изпълнение
на поддейността.
схематично
представяне
на
оригиналност
и
атрактивност
на
предложението.
Максимален
300
брой точки –
6 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
300
- Детайлна обосновка на предложената 6 т.
концепция;
- Детайлна концепция за реализиране на
дейността с предложения за теми,
периодика и начин на реализиране;
- Ясно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията
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5.4.

Обучения

5.4.

Обучения

на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси от 1 до 3 от следните
твърдения:
- Схематична обосновка на предложената
концепция;
3 т.
- Схематична концепция за реализиране
на дейността с предложения за теми,
периодика и начин на реализиране;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Максимален
брой точки –
6 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- Детайлна обосновка на предложената
концепция;
6 т.
- Детайлна концепция за реализиране на
дейността с предложения за теми,
периодика и начин на реализиране;
- Ясно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията
на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр 3 т.
опуски/липси от 1 до 3 от следните
твърдения:
- Схематична обосновка на предложената
концепция;
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- Схематична концепция за реализиране
на дейността с предложения за теми,
периодика и начин на реализиране;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
5.5.

5.5.

5.6.

Присъствие
в
социалните мрежи

Максимален
брой точки –
8 т.

Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- Детайлна обосновка на предложението; 8 т.
- Детайлнен примерен план за
публикациите за един месец;
- Детайлно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Присъствие
в Предложението за изпълнение на
социалните мрежи
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси с от 1 до 3 от следните
твърдения:
Схематична
обосновка
на 4 т.
предложението;
- Детайлнен примерен план за
публикациите за един месец;
- Релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Онлайн активности
Максимален
за популяризиране на
брой точки –
игрите на БСТ
10 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
10 т.
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
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5.6.1
5.6.2

5.7.

Активности насочени
към младите
Кампания
за
организиране
на
онлайн залаганията на
БСТ

Събития
за
официално връчване
на
парични
и
предметни награди,

несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- Детайлен проект за графично и
вербално
представяне
на
всички
изискуеми елементи;
- Детайлна концепция за реализация на
активностите с детайлна обосновка;
- Ясно и детайлно предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси с 1 от следните твърдения:
- Схематичен проект за графично и
вербално
представяне
на
всички 5 т.
изискуеми елементи;
- Схематична концепция за реализация на
активностите със схематична обосновка;
- Релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси с от 1 до 3 от следните
твърдения:
- Схематичен проект за графично и
2 т.
вербално
представяне
на
всички
изискуеми елементи;
- Схематична концепция за реализация на
активностите със схематична обосновка;
- Релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Максимален
брой точки –
10 т.
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спечелени във игрите
на Възложителя.

2.7.

Събития за официално
връчване на парични и
предметни
награди,
спечелени във игрите
на Възложителя.

Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- детайлно вербално и графично
предложение за всички изискуеми 10 т.
елементи;
- детайлно предложение за провеждане
на събитието и детайлна обосновка;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси и е в сила от 1 от следните
твърдения:
- схематично вербално и графично
5 т.
предложение за всички изискуеми
елементи;
- схематично предложение за провеждане
на събитието и схематична обосновка;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси и са в сила от 1 до 3 от
следните твърдения:
- схематично вербално и графично 3 т.
предложение за всички изискуеми
елементи;
- схематично предложение за провеждане
на събитието и схематична обосновка;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
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изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
5.8.

5.8.

Вътрешен вестник.

Вътрешен вестник.

Максимален
брой точки –
6 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- визуален проект за графично
оформление;
- детайлна обосновка на предложението
за съдържание;
6 т.
- детайлно предложение за съдържание и
рубрики;
- ясно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията
на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.
- ясно представено описание за
креативност
и
атрактивност
на
предложението.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси и е в сила от 1 до 3 от
следните твърдения:
- проект за графично оформление;
схематична
обосновка
на
предложението за съдържание;
схематично
предложение
за 3 т.
съдържание и рубрики;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
- формално представено описание за
креативност
и
атрактивност
на
предложението.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
1,5 т.
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
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несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси и е в сила от 4 до 5 от
следните твърдения:
- проект за графично оформление;
схематична
обосновка
на
предложението за съдържание;
схематично
предложение
за
съдържание и рубрики;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
- формално представено описание за
креативност
и
атрактивност
на
предложението.
5.9

5.9

Медиа мониторинг.

Медиа мониторинг.

Максимален
брой точки –
6 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- Детайлна обосновка на предложената
6 т.
концепция;
- Предоставено примерно съдържание на
медиа мониторинг;
- Ясно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията
на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси от 1 до 3 от следните
твърдения:
- Схематична обосновка на предложената 3 т.
концепция;
- Предоставено примерно съдържание на
медиа мониторинг;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
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Макс. обща оценка

70 точки

К46 е Дейност № 6. Производства и предпечатна подготовка IIри 12-месечен период
Оценявани елементи на Начин на оценяване
№
Точки
подпоказателя
Максимален
Производства
и
6
брой точки –
предпечатна подготовка
48 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа
всички
елементи по поддейността, като по
отношение
на
необходимите
елементи
не
са
налице
несъществени неточности/непълно
ти/пропуски/липси, както следва:
Плакати
- релевантен мострен материал по
/тиражни, информационни и всеки от изискуемите елементи;
промоционални активности и детайлна
обосновка
на
кампании и събития/
представеното предложение;
Флаери
- релевантна графична визуализация 48 т.
/тиражни, информационни и на всеки от изискуемите елементи;
промоционални активности и Детайлно
предложение
за
кампании и събития/
изпълнение
на
дейността,
Покани
отговарящо на изискванията на
Балони
Възложителя,
посочени
в
Рол банер – медиа + печат на техническата спецификация.
6.1. винил
6.2. Печат на винил за пизи и
6.3. мегабордове
6.4.
6.5.
6.6.
Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа
всички
елементи по поддейността, като по
отношение
на
необходимите
елементи
са
налице
несъществени неточности/непълно
ти/пропуски/липси от 1 до 2 от 24 т.
следните твърдения:
- мострен материал по всеки от
изискуемите
елементи,
но
неотговарящ
на
техническите
спецификации,
изискуеми
от
Възложителя;
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Макс. обща оценка

схематична
обосновка
на
представеното предложение;
- графична визуализация на всеки от
изискуемите
елементи,
нерелевантен на изискуемото от
Възложителя;
- схематично предложение за
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа
всички
елементи по поддейността, като по
отношение
на
необходимите
елементи
са
налице
несъществени неточности/непълно
ти/пропуски/липси от 3 до 4 от
следните твърдения:
- мострен материал по всеки от
изискуемите
елементи,
но
неотговарящ
на
техническите
спецификации,
изискуеми
от
12 т.
Възложителя;
схематична
обосновка
на
представеното предложение;
- графична визуализация на всеки от
изискуемите
елементи,
нерелевантен на изискуемото от
Възложителя;
- схематично предложение за
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.
48 точки

К5 Техническо предложение за IIIти 12-месечен период
Оценяват се елементите, съпътстващи реализацията на дейностите, изискуеми в
техническата спецификация, както и креативността на проектните приложения на творчески
разработки /където е приложимо и са изискуеми такива/ с аргументация за използваните
похвати.
За поставяне на оценка се използват следните дефиниции:
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Атрактивност – Разработка на предложение, което е запомнимо и отличимо в медийната
среда.
Детайлност – Изчерпателно описание, с възможно най-много детайли за процесите и
механиките, обвързани с реализацията на дейността.
Креативност - генерирани са нови идеи или концепции за рекламната комуникация или е
създадена нова асоциация между съществуващите идеи или концепции.
Общият сбор от точките за настоящия показател се изчислява по формулата К 5 = К51 + К52
+ К53 + К54+ К55 + К56, където:
К51 е Дейност 1 Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на
идейно-художествени концепции IIIти 12-месечен период
К52 е Дейност 2 Информационни и промоционални активности и кампании, III ти 12месечен период,
К53 е Дейност 3: Организиране, реализиране и модернизиране облика на предаването
„Теглене тиражите на Тото 1, Тото 2 и моментни лотарийни игри “, III ти 12-месечен
период.
К54 е Дейност 4. Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните
канали, IIIти 12-месечен период.
К55 е Дейност № 5. Публично, корпоративно и медийно обслужване за III ти 12-месечен
период,
К56 е Дейност № 6. Производства и предпечатна подготовка за IIIти 12-месечен период

К51 Дейност 1 Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на
идейно-художествени концепции IIIти 12-месечен период

№

1

Оценявани
елементи
подпоказателя
Създаване
творческа
платформа
изграждане
реализация
идейнохудожествени
концепции
конкретно
фиксираните

Начин на оценяване
на

Точки

на
за
и
на

Максимален
брой точки –
62т.

по
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поддейности от тази
точка
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката съдържа всички послания елементи по поддейността, като по
отношение на необходимите елементи не
са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:

1.1.

Рекламни послания.

Ясно, детайлно и изчерпателно
предложение
за
изпълнение
на
поддейността,
отговарящо
на 13т.
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
Разработване на художествена
платформа
и
конкретни
проектни
предложения по всеки един елемент от
заданието
Детайлна обосновка за всички
елементи от заданието;
Креативност и атрактивност на
проектните предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката съдържа всички послания елементи по поддейността, като по
отношение на от 2 до 4 от необходимите
елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:
Формално
предложение
за
изпълнение на поддейността, отговарящо
на
изискванията
на
Възложителя, 6т.
посочени в техническата спецификация;
схематично
разработване
на
художествена платформа и конкретни
проектни предложения по елементите на
поддейноста;
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
креативност
и
атрактивност,
релевантна
на
елементите
на
поддейността.
3т.
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Предложението
за
изпълнение
на
поръчката съдържа всички послания елементи по поддейността, като по
отношение на от 2 до 4 от необходимите
елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:
Формално
предложение
за
изпълнение на поддейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация;
схематично
разработване
на
художествена
платформа
и
конкретни проектни предложения
по елементите на поддейноста;
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
креативност и атрактивност,
релевантна на елементите на
поддейността.
Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа всички визии елементи по поддейността, като по
отношение на необходимите елементи не
са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:
-

Рекламни визии
1.2.

Ясно, детайлно и изчерпателно
предложение
за
изпълнение
на
поддейността,
отговарящо
на 20т.
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
Разработване на художествена
платформа и конкретни проектни
предложения по всички изискуеми визии.
според посочения брой визии от заданието
Детайлна обосновка за всички
елементи от заданието;
Креативност и атрактивност на
проектните предложения.
Предложението
за изпълнение на
поръчката
съдържа всички визии 10 т.
елементи по поддейността, като по
отношение на от 2 до 9 от необходимите
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елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:
Формално
предложение
за
изпълнение на поддейността, отговарящо
на изискванията на Възложителя,
посочени в техническата спецификация;
схематично
разработване
на
художествена платформа и/или по част от
изискуемите визии, според посочения
брой визии от заданието
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
креативност
и
атрактивност,
релевантна
на
елементите
на
поддейността.
Предложението
за изпълнение на
поръчката
съдържа всички визии елементи по поддейността, като по
отношение на от 10 до 18 от необходимите
елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:

1.3.

Рекламни
видеоклипове.

Формално
предложение
за
изпълнение на поддейността, отговарящо
на изискванията на Възложителя, 5 т.
посочени в техническата спецификация;
схематично
разработване
на
художествена платформа и/или по част
от изискуемите визии, според посочения
брой визии от заданието
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
креативност
и
атрактивност,
релевантна
на
елементите
на
поддейността.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички видеоклипове
- елементи по поддейността, като по
отношение на необходимите елементи не
16 т.
са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 179
Документация за възлагане на обществена поръчка с наименование „Пълно рекламно обслужване”

Ясно, детайлно и изчерпателно
предложение
за
изпълнение
на
поддейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
Разработване на художествена
платформа и конкретни проектни
предложения по всеки
един
от
имиджовите клипове и по един от всеки от
продуктовите клипове.
Разработване на Storyboard за всеки
всеки един от имиджовите клипове;
Детайлна обосновка за всички
елементи от заданието;
Креативност и атрактивност на
проектните предложения.
Предложението
за изпълнение на
поръчката съдържа всички видеоклипове
- елементи по поддейността, като по
отношение на от 1 до 2 от необходимите
елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:
Формално
предложение
за
изпълнение на поддейността, отговарящо
на изискванията на Възложителя,
посочени в техническата спецификация;
8 т.
схематично
разработване
на
художествена платформа и/или по част от
изискуемите всеки един от имиджовите
клипове и по един от всеки от
продуктовите клипове;
Разработване на Storyboard за по
част от изискуемите имиджови клипове;
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
креативност
и
атрактивност,
релевантна
на
елементите
на
поддейността.
Предложението
за изпълнение на
поръчката съдържа всички видеоклипове
- елементи по поддейността, като по
отношение на от 3 до 4 от необходимите 4 т.
елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:
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Формално
предложение
за
изпълнение на поддейността, отговарящо
на изискванията на Възложителя,
посочени в техническата спецификация;
схематично
разработване
на
художествена платформа и/или по част от
изискуемите всеки един от имиджовите
клипове и по един от всеки от
продуктовите клипове;
Разработване на Storyboard за по
част от изискуемите имиджови клипове;
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
креативност
и
атрактивност,
релевантна
на
елементите
на
поддейността.
Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа всички банери елементи по поддейността, като по
отношение на необходимите елементи не
са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:

1.4.

Изработка
интернет-банери

на

Ясно, детайлно и изчерпателно
предложение
за
изпълнение
на
поддейността,
отговарящо
на
13 т.
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
Разработване на художествена
платформа и конкретни проектни
предложения по всички изискуеми
банери, според посочения брой визии от
заданието
Детайлна обосновка за всички
елементи от заданието;
Креативност и атрактивност на
проектните предложения.
Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа всички банери елементи по поддейността, като по
отношение на от 1 до 3 от необходимите
6 т.
елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:
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Формално
предложение
за
изпълнение на поддейността, отговарящо
на изискванията на Възложителя,
посочени в техническата спецификация;
схематично
разработване
на
художествена платформа и/или по част от
изискуемите банери, според посочения
брой визии от заданието
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
креативност
и
атрактивност,
релевантна
на
елементите
на
поддейността.
Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа всички банери елементи по поддейността, като по
отношение на от 3 до 7 от необходимите
елементи са налице несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси,
както следва:

Макс. обща оценка

Формално
предложение
за
изпълнение на поддейността, отговарящо
на изискванията на Възложителя,
3 т.
посочени в техническата спецификация;
схематично
разработване
на
художествена платформа и/или по част от
изискуемите банери, според посочения
брой визии от заданието
формална обосновка за всички
елементи от поддейността;
креативност
и
атрактивност,
релевантна
на
елементите
на
поддейността.
62 точки
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К52 е Дейност 2 Информационни и промоционални активности и кампании за III ти 12месечен период

№

2

2.1
.

Оценявани
Начин на оценяване
елементи
на
подпоказателя
Информационн
и
и
промоционалн
и активности и
кампании

Кампания 1.

Точки
Максимале
н
брой
точки – 60
т.

Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
не
са
налице
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- Ясно, детайлно и изчерпателно предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
10 т.
-Разработени ясни, детайлни и изчерпателни
механика и логистика за реализация на кампанията;
- Изготвени ясни официални правила за протичане
на кампанията и програма за обучение на промоекипи;
- Художествено предложение за визуално
оформление на промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали;
- Креативност и атрактивност на визуалните
проектни предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
1
до
2
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
5 т.
- Релевантно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата
спецификация;
- разработени схематично механика и логистика за
реализация на кампанията;
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- изготвени схематични официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
- схематично представена креативност и
атрактивност на визуалните проектни предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
2
до
4
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- формално и схематично предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
- разработени формално механика и логистика за 2 т.
реализация на кампанията;
- изготвени формално официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
формално
представена
креативност
и
атрактивност на визуалните проектни предложения.

2.2
.

Кампания 2.

Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
не
са
налице
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- Ясно, детайлно и изчерпателно предложение за
10 т.
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
-Разработени ясни, детайлни и изчерпателни
механика и логистика за реализация на кампанията;
- Изготвени ясни официални правила за протичане
на кампанията и програма за обучение на промоекипи;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 184
Документация за възлагане на обществена поръчка с наименование „Пълно рекламно обслужване”

- Художествено предложение за визуално
оформление на промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали;
- Креативност и атрактивност на визуалните
проектни предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
1
до
2
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- Релевантно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата
спецификация;
5 т.
- разработени схематично механика и логистика за
реализация на кампанията;
- изготвени схематични официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
- схематично представена креативност и
атрактивност на визуалните проектни предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
2
до
4
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- формално и схематично предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
2 т.
- разработени формално механика и логистика за
реализация на кампанията;
- изготвени формално официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
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формално
представена
креативност
и
атрактивност на визуалните проектни предложения.

2.3
.

Кампания 3.

Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
не
са
налице
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- Ясно, детайлно и изчерпателно предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
10 т.
-Разработени ясни, детайлни и изчерпателни
механика и логистика за реализация на кампанията;
- Изготвени ясни официални правила за протичане
на кампанията и програма за обучение на промоекипи;
- Художествено предложение за визуално
оформление на промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали;
- Креативност и атрактивност на визуалните
проектни предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
1
до
2
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- Релевантно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата
спецификация;
- разработени схематично механика и логистика за 5 т.
реализация на кампанията;
- изготвени схематични официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
- схематично представена креативност и
атрактивност на визуалните проектни предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по 2 т.
поддейността, като по отношение на необходимите
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елементи
са
налице
от
2
до
4
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- формално и схематично предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
- разработени формално механика и логистика за
реализация на кампанията;
- изготвени формално официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
формално
представена
креативност
и
атрактивност на визуалните проектни предложения.

2.4
.

Кампания 4.

Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
не
са
налице
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- Ясно, детайлно и изчерпателно предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
10 т.
-Разработени ясни, детайлни и изчерпателни
механика и логистика за реализация на кампанията;
- Изготвени ясни официални правила за протичане
на кампанията и програма за обучение на промоекипи;
- Художествено предложение за визуално
оформление на промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали;
- Креативност и атрактивност на визуалните
проектни предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
1
до
2
5 т.
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- Релевантно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
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Възложителя,
посочени
в
техническата
спецификация;
- разработени схематично механика и логистика за
реализация на кампанията;
- изготвени схематични официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
- схематично представена креативност и
атрактивност на визуалните проектни предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
2
до
4
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- формално и схематично предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
- разработени формално механика и логистика за 2 т.
реализация на кампанията;
- изготвени формално официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
формално
представена
креативност
и
атрактивност на визуалните проектни предложения.

2.5
.

Кампания 5.

Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
не
са
налице
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
10 т.
- Ясно, детайлно и изчерпателно предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
-Разработени ясни, детайлни и изчерпателни
механика и логистика за реализация на кампанията;
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- Изготвени ясни официални правила за протичане
на кампанията и програма за обучение на промоекипи;
- Художествено предложение за визуално
оформление на промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали;
- Креативност и атрактивност на визуалните
проектни предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
1
до
2
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- Релевантно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата
спецификация;
- разработени схематично механика и логистика за 5 т.
реализация на кампанията;
- изготвени схематични официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
- схематично представена креативност и
атрактивност на визуалните проектни предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
2
до
4
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- формално и схематично предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в 2 т.
техническата спецификация;
- разработени формално механика и логистика за
реализация на кампанията;
- изготвени формално официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
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елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
формално
представена
креативност
и
атрактивност на визуалните проектни предложения.

2.6
.

Кампания 6.

Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
не
са
налице
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- Ясно, детайлно и изчерпателно предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
10 т.
-Разработени ясни, детайлни и изчерпателни
механика и логистика за реализация на кампанията;
- Изготвени ясни официални правила за протичане
на кампанията и програма за обучение на промоекипи;
- Художествено предложение за визуално
оформление на промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни материали;
- Креативност и атрактивност на визуалните
проектни предложения.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
1
до
2
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- Релевантно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата
спецификация;
- разработени схематично механика и логистика за 5 т.
реализация на кампанията;
- изготвени схематични официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
- схематично представена креативност и
атрактивност на визуалните проектни предложения.
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Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на необходимите
елементи
са
налице
от
2
до
4
несъществени неточности/непълноти/пропуски/ли
пси, както следва:
- формално и схематично предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени в
техническата спецификация;
- разработени формално механика и логистика за 2 т.
реализация на кампанията;
- изготвени формално официални правила за
протичане на кампанията и програма за обучение на
промо-екипи;
- художествено предложение за визуално
оформление, за което не са налични всички
елементи / промоутърско облекло, награден фонд,
щанд и информационни материали/;
формално
представена
креативност
и
атрактивност на визуалните проектни предложения.
Макс.
оценка

обща

60 точки

К53 е Дейност 3: Организиране, реализиране и модернизиране облика на предаването
„Теглене тиражите на Тото 1, Тото 2 и моментни лотарийни игри “ за IIIти 12-месечен
период

№

3

Оценявани
Начин на оценяване
елементи
на
подпоказателя
Организиране,
реализиране
и
модернизиране
облика
на
предаването
„Теглене тиражите
на Тото 1, Тото 2 и
моментни
лотарийни игри “

Точки

Максимален
брой точки –
30 т.
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Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:

3.1.

Организация
и
реализация
на
телевизионна
продукция
със
заглавие
„Спорт
тото“ в което се
определят/обявават
резултати за/от игри
на „Тото 2“, „Тото 1“
и
моментни
лотарийни
игри,
организирани от ДП
БСТ:

Изчерпателно
предложение
за
изпълнение на поддейността, отговарящо 30 т.
на изискванията на Възложителя,
посочени в техническата спецификация;
- ясни и подробни предложения за
сценарий, съдържание и рубрики в
Продукцията;
- детайлна обосновка на предложенията;
- изчерпателно представена креативност и
атрактивност на предложенията.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на 1 от
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- релевантно предложение за изпълнение
на дейността, отговарящо на изискванията 15 т.
на Възложителя, посочени в техническата
спецификация;
релевантни
на
техническата
спецификация предложения за сценарий,
съдържание и рубрики в Продукцията;
- схематична обосновка на предложенията;
- схематично представена креативност и
атрактивност на предложенията.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на от 2
до 3 от необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/про
7 т.
пуски/липси, както следва:
- формално предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация;
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- формални предложения за сценарий,
съдържание и рубрики в Продукцията;
- схематична обосновка на предложенията;
схематично
представена
креативност
и
атрактивност
на
предложенията.
Макс. обща оценка

30 точки

К54 е Дейност 4. Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните
канали за IIIти 12-месечен период.

№

4

4.1.

Оценявани
Начин на оценяване
елементи
на
подпоказателя
Закупуване
и
разпространение на
рекламни форми в
съответните канали.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен детайлен медиен план;
- приложена детайлна обосновка на
предложенията;
- детайлно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
надвишаване
на
Печатни издания.
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на от 1
до 3 от необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:

Точки
Максимален
брой точки –
54 т.

9 т.

4 т.

- разработен изчерпателен медиен план;
- приложена изчерпателна обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
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Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на от 4
до 7 от необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:

4.2.

Национални
телевизионни канали.

- разработен схематичен медиен план;
2 т.
- приложена формална обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен детайлен медиен план;
9 т.
- приложена детайлна обосновка на
предложенията;
- детайлно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
надвишаване
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността,
като
са
налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен изчерпателен медиен план;
4 т.
- приложена изчерпателна обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 194
Документация за възлагане на обществена поръчка с наименование „Пълно рекламно обслужване”

Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността,
като
са
налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:

Интернет сайтове.
4. 3.

- разработен схематичен медиен план;
2 т.
- приложена формална обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен детайлен медиен план;
9 т.
- приложена детайлна обосновка на
предложенията;
- детайлно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
надвишаване
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на от 1
до 7 от необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен изчерпателен медиен план;
4 т.
- приложена изчерпателна обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
2 т.
поддейността, като по отношение на от 7
до 14 от необходимите елементи са налице
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несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:

4.4.

- разработен схематичен медиен план;
- приложена формална обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен детайлен медиен план;
9 т.
- приложена детайлна обосновка на
предложенията;
- детайлно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
надвишаване
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността,
като
са
налице
Закупуване на радио
несъществени неточности/непълноти/про
време.
пуски/липси, както следва:
- разработен изчерпателен медиен план;
4 т.
- приложена изчерпателна обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността,
като
са
налице
несъществени неточности/непълноти/про 2 т.
пуски/липси, както следва:
- разработен схематичен медиен план;
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- приложена формална обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен детайлен медиен план;
9 т.
- приложена детайлна обосновка на
предложенията;
- детайлно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
надвишаване
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността,
като
са
налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
4.5.

Рекламно участие в
- разработен изчерпателен медиен план;
социални мрежи.
4 т.
- приложена изчерпателна обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността,
като
са
налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен схематичен медиен план;
- приложена формална обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата

2 т.
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спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
- разработен детайлен медиен план;
9 т.
- приложена детайлна обосновка на
предложенията;
- детайлно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
надвишаване
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността,
като
са
налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:
4.6.

Билбордове / пизи и
- разработен изчерпателен медиен план;
4 т.
мегабордове/. Наем.
- приложена изчерпателна обосновка на
Монтаж и демонтаж
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността,
като
са
налице
несъществени неточности/непълноти/про
пуски/липси, както следва:

Макс. обща оценка

- разработен схематичен медиен план;
2 т.
- приложена формална обосновка на
предложенията;
- предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията на
Възложителя, посочени в техническата
спецификация
и
релевантно
на
минималните изиксуеми присъствия.
54 точки
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К55 е Дейност № 5. Публично, корпоративно и медийно обслужване за III ти 12-месечен
период.
Максимален
Оценявани елементи
№
Начин на оценяване
брой точки –
на подпоказателя
70 т.
Максимален
5
Връзки с медиите.
брой точки –
8 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- релевантни предложения за база данни;
- детайлна обосновка на предложения 8 т.
проект;
- примерен проект на тема и съдържание
на елементите;
- ясно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията
на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на от 1
до 2 от необходимите елементи са налице
5.1.
Връзки с медиите.
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- релевантни предложения за база данни;
- формална обосновка на предложения 4 т.
проект;
- примерен проект на тема и съдържание
на елементите;
- формално предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на от 2
до 3 от необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр 2 т.
опуски/липси, както следва:
- релевантни предложения за база данни;
- формална обосновка на предложения
проект;
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- примерен проект на тема и съдържание
на елементите;
- формално предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
5.2.

5.2.1.

Събития.

Награди
шампионите.
.

Максимален
брой точки –
10 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- проектно графично предложение за
художествено оформление на: визия,
покана и прессъобщение;
- проектен сценарен план за провеждане 10 т.
на събитието;
- детайлно предложение за провеждане
на събитието и детайлна обосновка;
- детайлно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
на
- Оригиналност и атрактивност на
предложението.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси и са в сила от 1 до 3 от
следните твърдения:
- проектно графично предложение за
художествено оформление на: визия,
покана и прессъобщение;
5 т.
- проектен сценарен план за провеждане
на събитието;
- формално предложение за провеждане
на събитието и схематична обосновка;
- релевантно на изискванията на
Възложителя предложение за изпълнение
на поддейността.
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5.3.

Консултации
часа.

–

5.3.

Консултации
часа.

–

схематично
представяне
на
оригиналност
и
атрактивност
на
предложението.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси и са в сила от 3 до 6 от
следните твърдения:
- проектно графично предложение за
художествено оформление на: визия,
покана и прессъобщение;
2 т.
- проектен сценарен план за провеждане
на събитието;
- формално предложение за провеждане
на събитието и схематична обосновка;
- релевантно на изискванията на
Възложителя предложение за изпълнение
на поддейността.
схематично
представяне
на
оригиналност
и
атрактивност
на
предложението.
Максимален
300
брой точки –
6 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- Детайлна обосновка на предложената
концепция;
6 т.
- Детайлна концепция за реализиране на
300 дейността с предложения за теми,
периодика и начин на реализиране;
- Ясно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията
на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
3 т.
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
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опуски/липси от 1 до 3 от следните
твърдения:
- Схематична обосновка на предложената
концепция;
- Схематична концепция за реализиране
на дейността с предложения за теми,
периодика и начин на реализиране;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
5.4.

5.4.

Обучения

Обучения

Максимален
брой точки –
6 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- Детайлна обосновка на предложената
концепция;
6 т.
- Детайлна концепция за реализиране на
дейността с предложения за теми,
периодика и начин на реализиране;
- Ясно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията
на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси от 1 до 3 от следните
твърдения:
- Схематична обосновка на предложената
3 т.
концепция;
- Схематична концепция за реализиране
на дейността с предложения за теми,
периодика и начин на реализиране;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
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5.5.

5.5.

5.6.

5.6.1

Присъствие
в
социалните мрежи

Максимален
брой точки –
8 т.

Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- Детайлна обосновка на предложението; 8 т.
- Детайлнен примерен план за
публикациите за един месец;
- Детайлно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Присъствие
в Предложението за изпълнение на
социалните мрежи
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси с от 1 до 3 от следните
твърдения:
Схематична
обосновка
на 4 т.
предложението;
- Детайлнен примерен план за
публикациите за един месец;
- Релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Онлайн активности
Максимален
за популяризиране на
брой точки –
игрите на БСТ
10 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
10 т.
- Детайлен проект за графично и
вербално
представяне
на
всички
изискуеми елементи;
- Детайлна концепция за реализация на
активностите с детайлна обосновка;
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5.6.2

Активности насочени
към младите
Кампания
за
организиране
на
онлайн залаганията на
БСТ

5.7.

Събития
за
официално връчване
на
парични
и
предметни награди,
спечелени във игрите
на Възложителя.

2.7.

Събития за официално
връчване на парични и
предметни
награди,
спечелени във игрите
на Възложителя.

- Ясно и детайлно предложение за
изпълнение на дейността, отговарящо на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси с 1 от следните твърдения:
- Схематичен проект за графично и
вербално
представяне
на
всички 5 т.
изискуеми елементи;
- Схематична концепция за реализация на
активностите със схематична обосновка;
- Релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси с от 1 до 3 от следните
твърдения:
- Схематичен проект за графично и
2 т.
вербално
представяне
на
всички
изискуеми елементи;
- Схематична концепция за реализация на
активностите със схематична обосновка;
- Релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Максимален
брой точки –
10 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
10 т.
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
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5.8.

Вътрешен вестник.

5.8.

Вътрешен вестник.

- детайлно вербално и графично
предложение за всички изискуеми
елементи;
- детайлно предложение за провеждане
на събитието и детайлна обосновка;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси и е в сила от 1 от следните
твърдения:
- схематично вербално и графично
5 т.
предложение за всички изискуеми
елементи;
- схематично предложение за провеждане
на събитието и схематична обосновка;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси и са в сила от 1 до 3 от
следните твърдения:
- схематично вербално и графично
предложение за всички изискуеми 3 т.
елементи;
- схематично предложение за провеждане
на събитието и схематична обосновка;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
Максимален
брой точки –
6 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по 6 т.
поддейността, като по отношение на
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необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- визуален проект за графично
оформление;
- детайлна обосновка на предложението
за съдържание;
- детайлно предложение за съдържание и
рубрики;
- ясно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията
на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.
- ясно представено описание за
креативност
и
атрактивност
на
предложението.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси и е в сила от 1 до 3 от
следните твърдения:
- проект за графично оформление;
схематична
обосновка
на
предложението за съдържание;
схематично
предложение
за 3 т.
съдържание и рубрики;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
- формално представено описание за
креативност
и
атрактивност
на
предложението.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси и е в сила от 4 до 5 от
1,5 т.
следните твърдения:
- проект за графично оформление;
схематична
обосновка
на
предложението за съдържание;
схематично
предложение
за
съдържание и рубрики;
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- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
- формално представено описание за
креативност
и
атрактивност
на
предложението.
5.9

5.9

Медиа мониторинг.

Медиа мониторинг.

Макс. обща оценка

Максимален
брой точки –
6 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи не са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси, както следва:
- Детайлна обосновка на предложената
6 т.
концепция;
- Предоставено примерно съдържание на
медиа мониторинг;
- Ясно предложение за изпълнение на
дейността, отговарящо на изискванията
на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката съдържа всички елементи по
поддейността, като по отношение на
необходимите елементи са налице
несъществени неточности/непълноти/пр
опуски/липси от 1 до 3 от следните
твърдения:
- Схематична обосновка на предложената 3 т.
концепция;
- Предоставено примерно съдържание на
медиа мониторинг;
- релевантно предложение за изпълнение
на
дейността,
отговарящо
на
изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация.
70 точки

К56 е Дейност № 6. Производства и предпечатна подготовка за IIIти 12-месечен период
Оценявани елементи на Начин на оценяване
№
Точки
подпоказателя
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6

Производства
предпечатна подготовка

и

Плакати
/тиражни, информационни и
промоционални активности и
кампании и събития/
Флаери
/тиражни, информационни и
промоционални активности и
кампании и събития/
Покани
Балони
Рол банер – медиа + печат на
винил
Печат на винил за пизи и
мегабордове
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Максимален
брой точки –
48 т.
Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа
всички
елементи по поддейността, като по
отношение
на
необходимите
елементи
не
са
налице
несъществени неточности/непълно
ти/пропуски/липси, както следва:
- релевантен мострен материал по
всеки от изискуемите елементи;
детайлна
обосновка
на
представеното предложение;
- релевантна графична визуализация 48 т.
на всеки от изискуемите елементи;
Детайлно
предложение
за
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.

Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа
всички
елементи по поддейността, като по
отношение
на
необходимите
елементи
са
налице
несъществени неточности/непълно
ти/пропуски/липси от 1 до 2 от
следните твърдения:
- мострен материал по всеки от
изискуемите
елементи,
но
неотговарящ
на
техническите 24 т.
спецификации,
изискуеми
от
Възложителя;
схематична
обосновка
на
представеното предложение;
- графична визуализация на всеки от
изискуемите
елементи,
нерелевантен на изискуемото от
Възложителя;
- схематично предложение за
изпълнение
на
дейността,
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Макс. обща оценка

1.

отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.
Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа
всички
елементи по поддейността, като по
отношение
на
необходимите
елементи
са
налице
несъществени неточности/непълно
ти/пропуски/липси от 3 до 4 от
следните твърдения:
- мострен материал по всеки от
изискуемите
елементи,
но
неотговарящ
на
техническите
спецификации,
изискуеми
от
12 т.
Възложителя;
схематична
обосновка
на
представеното предложение;
- графична визуализация на всеки от
изискуемите
елементи,
нерелевантен на изискуемото от
Възложителя;
- схематично предложение за
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.
48 точки

Финансова оценка (КФ) – „Предлагана цена“ /30% тежест в общата оценка/- до 600
точки и се извършва по формулата:

КФ = ПЦмин х 600
ПЦуч
където:
ПЦмин – минималната предложенаобща цена за изпълнение на поръчката;
ПЦуч – предложената обща цена от съответния участник за изпълнение на поръчката.
● Комплексна оценка и класиране на офертите
Комплексната оценка (Ко) е с максимален брой точки 2000 и се изчислява по формулата:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 209
Документация за възлагане на обществена поръчка с наименование „Пълно рекламно обслужване”

Ко = КТ+КФ
Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата,
получила най-висока комплексна оценка по посочената формула.
Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за Изпълнител на
обществената поръчка с решение на Възложителя.
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IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТАТА, В Т.Ч. И НА ОБРАЗЦИТЕ НА
ДОКУМЕНТИ. КОМУНИКАЦИЯ. ГАРАНЦИИ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Лицата могат да изтеглят безплатно документацията за участие от интернет страницата на
възложителя: http://www.toto.bg, раздел „Профил на купувача“,…..
Публикуването на документацията в профила на купувача се извършва в деня на
публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки.
2. ПОДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Подаването на офертите ще става до часа и датата, посочени в IV.2.2. от Обявлението на
поръчката в деловодството в Централното управление на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР“ находящо се на адрес: гр.София, п.к. 1618, ул.Хайдушко изворче № 28.
3. РАЗХОДИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ И УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
Разходите за изготвяне на офертите и за участие в настоящата процедура са за сметка на
участниците. Възложителят не участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане
или изхода на процедурата.
4. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА
4.1. Всеки участник следва да изготви и представи своята оферта на български език.
Офертата се изготвя от участника в съответствие със ЗОП, ППЗОП и като се придържа точно
към обявените от Възложителя условия.
Документи на чужд език се представят и в превод на български език.
4.2. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания
и условия, посочени в тази документация при спазване на разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и
другите нормативни актове, свързани с изпълнението на премета на поръчката.
4.3. Всички документи за участие в процедурата се подават на хартиен носител, като към
предложението за изпълнение на поръчката и ценовото предложение /по отделно/, се
прилагат и копия в електронен вид, позволяващи копиране на данните за целите на работата
на комисията при оценяване. В случай на несъответствие между текстовете на хартиен
носител и електронното копие, за водещ се приема хартиеният вид на документа.
4.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Офертата
трябва да е попълнена без поправки в нея. Документи с поправки не се разглеждат.
4.4.1. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта.
4.4.2. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
4.4.3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
4.5. Участникът няма право да представя варианти на офертата. При наличието на варианти
на офертата, същата не се разглежда и участникът се отстранява.
4.6. Срокът на валидност на офертите, подавани за участие в настоящата процедура, трябва
да бъде не по-малък от 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти.
Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите
си до сключване на договор.
Участник, който представи оферта с по-кратък срок на валидност от определения ще бъде
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
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Участник, който откаже да удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на
покана от страна на Възложителя в определения в поканата срок, ще бъде отстранен от
участие в процедурата за възлагане.
5. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА
В представената от участника опаковка следва да се съдържат:
Документ по чл. 47, ал. 3 ППЗОП /опис на представените документи, с посочване
на тяхната номерация/
Документ по чл. 44, ал. 1 ППОЗП /информация относно правноорганизационната форма на участник, под която осъществява дейността си, както и списък
на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП/
Документ по чл. 39, ал. 2, т. 1 ППЗОП /стандартен образец за единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)/ за участника, подписан от всички лица по чл.54,
ал.2 и чл.55, ал.3 ЗОП, във връзка с чл.40 ППЗОП*, посочени в документа по чл. 44, ал. 1
ППЗОП, а когато е приложимо ЕЕДОП за всеки от членовете в обединението, което не е
юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат
ангажирани в изпълнението на поръчката, като всеки ЕЕДОП следва да е попълнен в
съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя
Документи за доказване на предприетите мерки за надежност съгласно чл.45,
ал.2 ППЗОП /когато е приложимо/
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, на основание
чл.37, ал.4 ППЗОП същиият представя копие на документ, от който да е видно: правното
основание за създаване на обединението; както и информация във връзка с конкретната
обществена поръчка относно правата и задълженията на участниците в обединението;
разпределянето на отговорността между тях и дейностите, които ще изпълнява всеки член
на обединението.
Техническо предложение съдържащо:
o
Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника. Пълномощното следва да съдържа всички данни на
лицата (упълномощен и упълномощител/и), както и изрично изявление, че упълномощеното
лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. ЕЕДОП
не може да бъде представян от упълномощено лице
o
Документ по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ ППЗОП /предложение за изпълнение на
поръчката/, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя
o
Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ ППЗОП /декларация за съгласие с клаузите
на приложения проект на договор/
o
Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ ППЗОП /декларация за срока на валидност
на офертата/
o
Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ ППЗОП /декларация, че при изготвяне на
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо/
Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които
са в сила в Република България и относими към услугата, предмет на поръчката, както
следва:
- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по
приходите - информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg;
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- Относно задълженията, опазване на околната среда - Министерство на околната среда и
водите: Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до
17 ч., София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, телефон: 02/ 9406331, интернет адрес:
http://www3.moew.government.bg/;
- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд - Министерство на труда
и социалната политика: интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg, София 1051, ул.
Триадица №2, телефон: 02/8119 443
- Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който
съдържа ценовото предложение по чл.39, ал.3, т.2 ППЗОП.
- Други изискани документи/информация, когато това се налага от предмета на поръчката
Участниците могат да посочват в офертите си информацията, която смятат за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се
позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ
6.1. Всички образци които се съдържат в документацията за възлагане на обществената
поръчка са задължителни и участниците следва да се придържат точно към тях при
изготвяне на офертата си.
6.2. Документите в офертата се подписват на всеки лист от лицата с представителни и
управленски функции, посочени в Търговския регистър или упълномощените за това лица.
В този случай се изисква да се представи съответнотно нотариално заверено пълномощно.
6.3. Документите в офертата се номерират с последователни поредни номера, започващи от
първата страница на първия представен документи и завършва с последната страница, на
последния представен документ /ценовото предложение или приложение към него/.
Страница от офертата на участник, подлежаща на номериране, е такава страница, на която
има текст, схема, изображение или др., което е част от представеното предложение, т.е
празни страници не подлежат на номериране.
6.4. Всички документи трябва да са валидни към датата на тяхното представяне.
6.5. Всички документи, представени във вид на копия трябва да бъдат заверени „Вярно с
оригинала“, подпис на представляващия участника. Документи, които се изисква да бъдат
представени в оригинал, не се представят като копия.
6.6. По документите не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или
корекции.
7. ПОДАВАНЕ
7.1. Документите, свързани с участието в процедурата и систематизирани съобразно
посочените по-горе изисквания, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху
която се посочват: наименованието на участника, включително участниците в
обединението, когато е приложимо; наименованието на обществената поръчка и на
обособената позиция, за която се подава, когато е приложимо; адрес за кореспонденция,
телефон и по възможност факс и електронен адрес:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 213
Документация за възлагане на обществена поръчка с наименование „Пълно рекламно обслужване”

ДО: ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“,
със седалище и адрес на управление:
гр.София, ул.Хайдушко изворче № 28

ОФЕРТА

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„............................................................................................................................ ......................................“,

Оферта от:......................................................................................................................................
/наименование на участника/ участниците в обединението, когато е приложимо/
Адрес за кореспонденция:.........................................................
Телефон:......................................................................................
Факс:.............................................................................................
e-mail:.............................................................................................

7.2. Документите за участие в процедурата се представят от участника или от упълномощен
от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или
чрез друга куриерска услуга на адрес:
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, гр.София, ул.Хайдушко
изворче № 28, п.к. 1618
7.3. Срокът за получаването на офертите е посочен в обявлението.
7.4. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на документите за
участие в процедурата от Възложителя. Ако участникът изпраща документите си по пощата
с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, разходите са за негова
сметка. В този случай той следва да изпрати документите така, че да обезпечи тяхното
получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на
офертите. Рискът от забава или загубване на документите е за сметка на участника.
Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането им на адреса и в срока,
определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като:
митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенския клон или
други подобни.
7.5. Всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си
до изтичане на срока за подаване на офертите. В случай, че се подаде допълнение или
промяна в офертата, тя трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на
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първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязано следното: „Допълнение/промяна
към оферта в вх.№........
8. ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ
8.1. За получените оферти при Възложителя се води регистър, в който се отбелязват:
➢ подател на офертата;
➢ номер, дата и час на получаване;
➢ причините за връщане на офертата, когато е приложимо.
8.2. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват входящит номер, датата и
часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.
8.3. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост или в
прозрачна опаковка. Тези оферти се връщат незабавно на участниците, като обстоятелствата
се отбелязват във входящия регистър.
8.4. Когато към 17:00 часа на датата, определена като краен срок за получаване на оферти
пред деловодството на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ все още има чакащи
лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на Възложителя и от
присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се
допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.
9. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
9.1. Гаранцията за изпълнение на договора се предоставя от участника, определен за
изпълнител, при подписването на договора в размер на 5 % от стойността му без ДДС.
9.2. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са определени в
проекта на договор.
9.3. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
9.3.1. парична сума (платежно нареждане в копие);
9.3.2. банкова гаранция – в оригинал;
9.3.3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
9.4. Участникът определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
9.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на
сумата по гаранцията или титуляр по застраховката.
9.6. Ако гаранцията за изпълнение по договора се предоставя под формата на парична сума,
тя се превежда по банкова сметка на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ в
банка Уникредит Булбанк АД, IBAN: BG10UNCR70001521679048, BIC: UNCRBGSF.
9.7. В случай че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция,
същата трябва да е безусловна, неотменяема, с възможност за нейното усвояване на части;
с възможност за нейното редуциране на части в съответствие на условията на Възложителя
за това, посочени в проекта на договор – Приложение № VI, в полза на Възложителя и със
срок на валидност най - малко един месец след изтичане на крайния срок за изпълнение на
договора, и с текст, предварително съгласуван с Възложителя въз основа на приложения
образец към документацията за участие.
9.8. В случай че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на застраховка
Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка.
Застраховката, в размера определен в т.1 от този раздел, следва да: е издадена от
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Застраховател по смисъла на чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015
г.); покрива отрговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на
отговорността на изпълнителя по друг договор. Всички разходи за избор на Застраховател,
сключване на застраховката и заплащане на застрахователната премия са за сметка
Застрахования (изпълнителя по договора). Застрахователната премия трябва да е платена от
Застрахования еднократно в пълен размер. При пълно или частично неизпълнение на
задълженията от страна на Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и
безусловно да е длъжен да изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния
Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в
застрахователната полица. Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на
първо надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица,
удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил
частично или изцяло задълженията си по договора, независимо от евентуални възражения
на изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа
на който Застрахователят ще изплаща обезщетението. Основно покритие по застраховката
са всички суми за дължими неустойки и лихви и др. уговорени обезщетения, начислени във
връзка с претенции на Бенефициента към Изпълнителя. Самоучастие на Застрахования по
застрахователната полица не се допуска. Всички права и задължения на Застрахователя,
Застрахования и Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване
на такива в други документи. Проектът на полица се съгласува предварително от
Бенефициента преди приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение на
договора.
9.9. При представяне на гаранцията, в нея изрично се посочва предметът на договора за
изпълнението на който се представя гаранцията.
9.10. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка
на изпълнителя. Последният следва да предвиди и заплати своите такси по откриване и
обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не
бъде по-малък от определения в настоящата документация.
10. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ
10.1. Договорът за обществената поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител
в резултат на проведената процедура при изпълнени изисквания по чл.112, ал.1 ЗОП, в т.ч.
и тези на Възложителя, посочени в настоящата документация.
10.2. Договор не се сключва в случаите на чл.112, ал.2 ЗОП.
10.3. Възложителят сключва договор в едномесечен срок след влизане в сила на решението
за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително
изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването
на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
10.4. Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията
проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е
определен за изпълнител.
10.5. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят
солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществена поръчка.
За неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона
за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
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V.ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
Образец № 1
Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 ППЗОП
Наименование на поръчката:
Документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП:
1. ……………………..
2. ……………………..
3. ……………………..
Документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП:
1. …………………….
2. …………………….
3. …………………….
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“:
1. Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП
Изброяват се документите, съдържащи се в офертата, като за всеки от документите
се посочва вид и количество на документите (оригинал или заверено копие и общ брой
страници), както и пореден номер на страницата в офертата.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правноорганизационната му форма
………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………
*Описът се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен
търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и
договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които
участват в обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
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Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите
всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо
лице по ЗЗД, както и посочване нанаименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………
*Описът се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по
ЗЗД, които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
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Образец № 2
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
ЧАСТ І: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ЗА
ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на
Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията,
изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден
и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП1.Позоваване на съответното обявление2,
публикувано
в
Официален
вестник
на
Европейския
съюз:
OВEС
S
брой[],
дата
[],
стр.[],
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник
на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация,
която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено
идентифицирана.
В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския
съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на
обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към
публикация на национално равнище): [……]
Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка
Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че
ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП.В
противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.
Идентифициране на възложителя3
Отговор:
Име:

[ ]

За коя обществена поръчки се отнася?

Отговор:

Название или кратко описание на поръчката4:

[ ]

Референтен номер на досието, определен от [ ]
възлагащия орган или възложителя (ако е
приложимо)5:
Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от
икономическия оператор
ЧАСТ II: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР
А: Информация за икономическия оператор
Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на
възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други
заинтересовани страни
2
За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана
за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.За възложителите:периодично
индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за
поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.
3
Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на
съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани
възложители на обществени поръчки.
4
Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление
5
Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление
1
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Идентификация:
Име:
Идентификационен номер по ДДС, ако е
приложимо:
Ако не е приложимо, моля посочете друг
национален идентификационен номер, ако е
необходимо и приложимо

Отговор:
[ ]
[ ]
[ ]

Пощенски адрес:
Лице или лица за контакт6:
Телефон:
Ел. поща:
Интернет адрес (уеб адрес) (ако е
приложимо):

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Обща информация:
Икономическият оператор микро-, малко или
средно предприятие ли е7?
Само в случай че поръчката е
запазена8:икономическият оператор защитено
предприятие ли е или социално предприятие9,
или ще осигури изпълнението на поръчката в
контекста на програми за създаване на
защитени работни места?
Ако „да“, какъв е съответният процент
работници с увреждания или в неравностойно
положение?
Ако се изисква, моля, посочете въпросните
служители към коя категория или категории
работници с увреждания или в неравностойно
положение принадлежат.
Ако е приложимо, посочете дали
икономическият оператор е регистриран в
официалния списък на одобрените
икономически оператори или дали има
еквивалентен сертификат (напр. съгласно
национална квалификационна система
(система за предварително класиране)?

Отговор:
[] Да [] Не
[] Да [] Не

[…]
[….]

[] Да [] Не [] Не се прилага

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.
Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни
предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или
годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.Малки предприятия .предприятие, в което са заети помалко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн.
евро.Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети
по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/илигодишният им
счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.
8
Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка
9
Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в
неравностойно положение.
6
7
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Ако „да“:
Моля, отговорете на въпросите в
останалите части от този раздел, раздел Б и,
когато е целесъобразно, раздел В от тази
част, попълнете част V, когато е
приложимо, и при всички случаи
попълнете и подпишете част VI.
а) Моля посочете наименованието на списъка
или сертификата и съответния регистрационен
или сертификационен номер, ако е
приложимо:
б) Ако сертификатът за регистрацията или
за сертифицирането е наличен в електронен
формат, моля, посочете:

a) [……]
б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]

в) Моля, посочете препратки към
г) [] Да [] Не
документите, от които става ясно на какво се
основава регистрацията или сертифицирането
и, ако е приложимо, класификацията в
официалния списък10:
г) Регистрацията или сертифицирането
обхваща ли всички задължителни критерии за
подбор?
д) [] Да [] Не
Ако „не“:
В допълнение моля, попълнете липсващата
информация в част ІV, раздели А, Б, В или
Г според случаяСАМО ако това се изисква
съгласно съответното обявление или
документацията за обществената поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
представи удостоверение за плащането на
документа, точно позоваване на документа):
социалноосигурителни вноски и данъци или
[……][……][……][……]
информация, която ще позволи на възлагащия
орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп
до национална база данни във всяка държава
членка?
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Форма на участие:
Отговор:
Икономическият оператор участва ли в
[] Да [] Не
процедурата за възлагане на обществена
поръчка заедно с други икономически
оператори11?
Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен
ЕЕДОП.

10
11

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.
По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.
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Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия
оператор в групата (ръководител на групата,
отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически
оператори, които участват заедно в
процедурата за възлагане на обществена
поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на
участващата група:
Обособени позиции
Когато е приложимо, означение на
обособената/ите позиция/и, за които
икономическият оператор желае да направи
оферта:

а): [……]
б): [……]
в): [……]
Отговор:
[ ]

Б: Информация за представителите на икономическия оператор
Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да
представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на
обществена поръчка:
Представителство, ако има такива:
Отговор:
Пълното име
[……];
заедно с датата и мястото на раждане, ако е
[……]
необходимо:
Длъжност/Действащ в качеството си на:
[……]
Пощенски адрес:
[……]
Телефон:
[……]
Ел. поща:
[……]
Ако е необходимо, моля да предоставите [……]
подробна информация за представителството
(форми, обхват, цел...):
В: Информация относно използването на капацитета на други субекти
Използване на чужд капацитет:
Отговор:
Икономическият оператор ще използва ли []Да []Не
капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, посочени в част IV, и
критериите и правилата (ако има такива),
посочени в част V по-долу?
Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и
подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно разделиА и Б от
настоящата част и от част III.
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не
са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които
отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези,
които предприемачът може да използва за извършване на строителството.
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти12, доколкото
тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.
12

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:
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Г: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ, ЧИЙТО КАПАЦИТЕТ ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ОПЕРАТОР
НЯМА ДА ИЗПОЛЗВА

(РАЗДЕЛЪТ СЕ ПОПЪЛВА САМО АКО ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ СЕ ИЗИСКВА ИЗРИЧНО ОТ ВЪЗЛАГАЩИЯ
ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ)
Възлагане на подизпълнители:
Отговор:
Икономическият оператор възнамерява ли да []Да []Не Ако да и доколкото е известно,
възложи на трети страни изпълнението на част моля, приложете списък на предлаганите
от поръчката?
подизпълнители:
[……]
АКО ВЪЗЛАГАЩИЯТ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ИЗРИЧНО ИЗИСКВА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ В
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА СЪГЛАСНОНАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ, МОЛЯ ДА ПРЕДОСТАВИТЕ
ИНФОРМАЦИЯТА, ИЗИСКВАНА СЪГЛАСНО РАЗДЕЛИ А И Б ОТ НАСТОЯЩАТА ЧАСТ И ЧАСТ ІІІ ЗА ВСЯКА
(КАТЕГОРИЯ) СЪОТВЕТНИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.
ЧАСТ III: ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ
А: Основания, свързани с наказателни присъди
Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:
1.
Участие в престъпна организация13:
1.1.
Корупция14:
1.2.
Измама15:
1.3.
Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности16:
1.4.
Изпиране на пари или финансиране на тероризъм17
1.5.
Детски труд и други форми на трафик на хора18
Основания, свързани с наказателни присъди Отговор:
съгласно националните разпоредби за
прилагане на основанията, посочени в
член 57, параграф 1 от Директивата:
Издадена
ли
е
по
отношение
на [] Да [] Не
икономическия оператор или на лице, което
Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008
г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).
14
Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват
длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на
Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР
на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54).
Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното
законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.
15
По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските
общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).
16
Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно
борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща
подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в
член 4 от същото рамково решение.
17
Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на
пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).
18
Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и
за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).
13
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е член на неговия административен,
управителен или надзорен орган или което има
правомощия да го представлява, да взема
решения или да упражнява контрол в рамките
на тези органи, окончателна присъда във
връзка с едно от изброените по-горе основания,
която е произнесена най-много преди пет
години, или съгласно която продължава да се
прилага период на изключване, пряко
определен в присъдата?
Ако „да“, моля посочете20:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки
1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;
б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в присъдата:

Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете: (уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на
документа):
[……][……][……][……]19

a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ]

б) [……]
в) продължителността на срока на изключване
[……] и съответната(ите) точка(и) [ ]
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете: (уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на
документа): [……][……][……][……]21
В случай на присъда, икономическият [] Да [] Не
оператор взел ли е мерки, с които да докаже
своята надеждност въпреки наличието на
съответните основания за изключване22
(„реабилитиране
по
своя
инициатива“)?
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки23: [……]
Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски
Плащане
на
данъци
или Отговор:
социалноосигурителни вноски:
Икономическият оператор изпълнил ли е [] Да [] Не
всички своизадължения, свързани с
плащането
на
данъци
или
социалноосигурителни вноски, както в
страната, в която той е установен, така и в
държавата членка на възлагащия орган или
възложителя, ако е различна от страната на
установяване?
Данъци
Социалноосигурителни
вноски
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
21
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
22
В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива
2014/24/ЕС.
23
Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се,
системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.
19
20
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Ако „не“, моля посочете:
а) съответната страна или държава членка;
б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на
задълженията:
1) чрез съдебно решение или
административен акт:
2.
Решението или актът с
окончателен и обвързващ характер
ли е?
–
Моля, посочете датата на
присъдата
или
решението/акта.
–
В случай на присъда — срокът
на
изключване,
ако
е
определен
пряко
в
присъдата:
2) по друг начин? Моля, уточнете:
г) Икономическият оператор изпълнил ли е
задълженията си, като изплати или поеме
обвързващ
ангажимент
да
изплати
дължимите
данъци
или
социалноосигурителни вноски, включително,
когато е приложимо, всички начислени лихви
или глоби?
Ако съответните документи по отношение
на
плащането
на
данъци
или
социалноосигурителни
вноски
е
на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

a) [……]
б) [……]
в1) [] Да [] Не
–
[] Да
[] Не
–
[……]

a) [……]б) [……]
в1) [] Да [] Не
–
[] Да [] Не
–
[……]
–

–

[……]

[……]

в2) [ …]
в2) [ …]
г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля,
опишете подробно:
[……]

г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля,
опишете подробно:
[……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа): 24
[……][……][……][……]

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално
нарушение25
Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в
националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в
националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“
да обхваща няколко различни форми на поведение.
Информация
относно
евентуална Отговор:
несъстоятелност, конфликт на интереси
или професионално нарушение
Икономическият оператор нарушил ли е, [] Да [] Не
доколкото му е известно, задълженията си в
областта на екологичното, социалното или Ако „да“, икономическият оператор взел ли е
мерки, с които да докаже своята надеждност
трудовото право26?
въпреки наличието на основанието за
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС
26
Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в
националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18,
параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС
24
25
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–
–
–

–
–
–

–
–

–

изключване („реабилитиране по своя
инициатива“)?
[] Да [] Не
Ако да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]
Икономическият оператор в една от [] Да [] Не
следните
ситуации
ли
е:
а) обявен в несъстоятелност, или
б) предмет на производство по
несъстоятелност или ликвидация,
или
в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация,
възникваща от сходна процедура
съгласно националните законови и
подзаконови
актове27,
или
д) неговите активи се администрират
от ликвидатор или от съда, или
е) стопанската му дейност е –
[……]
прекратена?
–
[……]
Ако „да“:
Моля представете подробности:
Моля, посочете причините, поради
които икономическият оператор ще
бъде в състояние да изпълни
поръчката, като се вземат предвид
приложимите национални норми и
мерки
за
продължаване
на (уеб адрес, орган или служба, издаващи
стопанската дейност при тези документа, точно позоваване на документа):
обстоятелства28?
[……][……][……][……]
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:
Икономическият оператор извършил [] Да [] Не,
ли
е
тежко
професионално
нарушение29?
[……]
Ако „да“, моля, опишете подробно:
Ако „да“, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]
Икономическият
оператор [] Да [] Не
сключил ли е споразумения с други

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за
обществената поръчка.
28
Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от
случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато
и да евъзможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
29
Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното
обявление или в документацията за обществената поръчка.
27
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–

–

–

–

–
–

икономически оператори, насочени
към нарушаване на конкуренцията? […]
Ако „да“, моля, опишете подробно:
Ако „да“, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]
Икономическият оператор има ли [] Да [] Не
информация за конфликт на
интереси30, свързан с участието му в
процедурата
за
възлагане
на […]
обществена
поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
Икономическият оператор или [] Да [] Не
свързано с него предприятие,
предоставял ли е консултантски
услуги на възлагащия орган или на
възложителя или участвал ли е по […]
друг начин в подготовката на
процедурата
за
възлагане
на
обществена
поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
Случвало ли се е в миналото договор [] Да [] Не
за обществена поръчка, договор за
поръчка с възложител или договор за
концесия на икономическия оператор
да е бил предсрочно прекратен или
да са му били налагани обезщетения
или други подобни санкции във […]
връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, икономическият оператор
Ако „да“, моля, опишете подробно:
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]
Може ли икономическият оператор да [] Да [] Не
потвърди,
че:
а) не е виновен за подаване на
неверни данни при предоставянето
на информацията, необходима за
проверката за липса на основания за
изключване или за изпълнението на
критериите за подбор;
б) не е укрил такава информация;
в) може без забавяне да предостави
придружаващите
документи,
изисквани от възлагащия орган или
възложителя; и

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в
документацията за обществената поръчка.
30
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–

г) не се е опитал да упражни
непозволено влияние върху процеса
на вземане на решения от възлагащия
орган или възложителя, да получи
поверителна информация, която може
да му даде неоправдани предимства в
процедурата
за
възлагане
на
обществена
поръчка,
или
да
предостави
поради
небрежност
подвеждаща информация, която може
да окаже съществено влияние върху
решенията
по
отношение
на
изключването,
подбора
или
възлагането?

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка
Специфични национални основания за Отговор:
изключване
Прилагат ли се специфичните национални
[…] [] Да [] Не
основания за изключване, които са посочени
в съответното обявление или в
документацията за обществената поръчка?
Ако документацията, изисквана в
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
съответното обявление или в
документа, точно позоваване на документа):
документацията за поръчката са достъпни
[……][……][……][……]31
по електронен път, моля, посочете:
В случай че се прилага някое специфично [] Да [] Не

национално основание за изключване,
икономическият оператор предприел ли е
мерки за реабилитиране по своя
инициатива?
Ако „да“, моля опишете предприетите
мерки:

[…]

ЧАСТ IV: КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
Относно критериите за подбор (раздел〈 илираздели А—Г от настоящата част)
икономическият оператор заявява, че
〈 : Общо указание за всички критерии за подбор
Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган
или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката,
посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й
в раздел 〈 от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:
Спазване на всички изисквани критерии за Отговор:
подбор
Той отговаря на изискваните критерии за [] Да [] Не
подбор:

31

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
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А: Годност
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в
документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Годност
Отговор:
1) Той е вписан в съответния
[…]
професионален или търговски регистър в
държавата членка, в която е установен32:
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
Ако съответните документи са на
документа, точно позоваване на документа):
разположение в електронен формат, моля,
[……][……][……][……]
посочете:
2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или
[] Да [] Не
членство в определена организация, за да
може икономическият оператор да изпълни
Ако да, моля посочете какво и дали
съответната услуга в държавата на
икономическият оператор го притежава: […]
установяване?
[] Да [] Не
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Б: икономическо и финансово състояние
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в
документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Икономическо и финансово състояние
Отговор:
1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя година: [……] оборот:[……][…]валута
финансови години, изисквани в съответното
година: [……] оборот:[……][…]валута
обявление или в документацията за поръчката, година: [……] оборот:[……][…]валута
е както следва:
(брой години, среден оборот):
и/или
1б) Неговият среден годишен оборот за броя
[……],[……][…]валута
години, изисквани в съответното обявление
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
или в документацията за поръчката, е
както следва33():
документа, точно позоваване на документа):
Ако съответните документи са на
[……][……][……][……]
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута
стопанската област, обхваната от
поръчката и посочена в съответното
година: [……] оборот:[……][…]валута
обявление, или в документацията за
поръчката, за изисквания брой финансови
години, е както следва:
и/или
Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на
икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в
същото приложение
33
Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
32
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2б) Неговият среден годишен оборот в
областта и за броя години, изисквани в
съответното обявление или
документацията за поръчката, е както
следва34:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
3) В случай че липсва информация относно
оборота (общия или конкретния) за целия
изискуем период, моля, посочете датата, на
която икономическият оператор е учреден или
е започнал дейността си:
4) Що се отнася до финансовите
съотношения35, посочени в съответното
обявление, или в документацията за
обществената поръчка, икономическият
оператор заявява, че реалната им стойност е,
както следва:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
5) Застрахователната сума по неговата
застрахователна полица за риска
„професионална отговорност“ възлиза на:
Ако съответната информация е на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
6) Що се отнася до другите икономически
или финансови изисквания, ако има
такива, които може да са посочени в
съответното обявление или в документацията
за обществената поръчка, икономическият
оператор заявява, че:
Ако съответната документация, която
може да е била посочена в съответното
обявление или в документацията за
обществената поръчка, е достъпна по
електронен път, моля, посочете:

(брой години, среден оборот):
[……],[……][…]валута
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документацията): [……][……][……][……]
[……]

(посочване на изискваното съотношение —
съотношение между х и у36 — и стойността):
[…], [……]37
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
[……],[……][…]валута
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документацията): [……][……][……][……]

В: Технически и професионални способности
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението,или в
документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Технически и професионални способности
Отговор:

34
35
36
37

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
Например съотношението между активите и пасивите.
Например съотношението между активите и пасивите.
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
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1а) Само за обществените поръчки
застроителство:
През референтния период38 икономическият
оператор е извършил следните строителни
дейности от конкретния вид:
Ако съответните документи относно
доброто изпълнение и резултат от найважните строителни работи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
1б) Само за обществени поръчки за
доставки и обществени поръчки за услуги:
През референтния период39 икономическият
оператор е извършил следните основни
доставки или е предоставил следните
основни услуги от посочения вид:При
изготвяне на списъка, моля, посочете сумите,
датите и получателите, независимо дали са
публични или частни субекти40:
2) Той може да използва следните технически
лица или органи41, особено тези, отговарящи
за
контрола
на
качеството:
При обществените поръчки за строителство
икономическият оператор ще може да използва
технически лица или органи при извършване
на строителството:
3) Той използва следните технически
съоръжения и мерки за гарантиране на
качество, а съоръженията за проучване и
изследване са както следва:
4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в
състояние да прилага следните системи за
управление и за проследяване на веригата
на доставка:
5) За комплексни стоки или услуги или, по
изключение, за стоки или услуги, които са
със специално предназначение:
Икономическият оператор ще позволи ли
извършването на проверки42 на неговия
производствен или технически капацитет и,

Брой години (този период е определен в
обявлението или документацията за
обществената поръчка): [……]
Строителни работи: [……]
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Брой години (този период е определен в
обявлението
или
документацията
за
обществената поръчка): [……]
Описание
Суми
Дати Получате
ли

[……]
[……]

[……]

[……]

[] Да [] Не

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди
повече от пет години.
39
Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди
повече от три години.
40
С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва
публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.
41
За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия
оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят
отделни ЕЕДОП.
42
Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от
компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;
38
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когато е необходимо, на средствата за
проучване и изследване, с които разполага,
както и на мерките за контрол на
качеството?
6) Следната образователна и професионална
квалификация се притежава от:
а) доставчика на услуга или самия изпълнител,
и/или (в зависимост от изискванията,
посочени в обявлението, или в
документацията за обществената поръчка)
б) неговия ръководен състав:
7) При изпълнение на поръчката
икономическият оператор ще може да
приложи следните мерки за управление на
околната среда:
8) Средната годишна численост на състава
на икономическия оператор и броят на
ръководния персонал през последните три
години са, както следва:

9) Следните инструменти, съоръжения или
техническо оборудване ще бъдат на негово
разположение за изпълнение на договора:
10) Икономическият оператор възнамерява
евентуално да възложи на
подизпълнител43изпълнението на следната
част (процентно изражение) от поръчката:
11) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор ще достави
изискваните мостри, описания или снимки на
продуктите, които не трябва да са придружени
от сертификати за автентичност.
Ако е приложимо, икономическият оператор
декларира, че ще осигури изискваните
сертификати за автентичност.
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да
представи изискваните сертификати,
изготвени от официално признати
институции или агенции по контрол на
качеството, доказващи съответствието на

a) [……]

б) [……]
[……]

Година, средна годишна численост на състава:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]
[……]
[……]

[…] [] Да [] Не

[] Да[] Не
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
[] Да [] Не

Ако икономическият операторе решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще
използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за
подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.
43
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продуктите, които могат да бъдат ясно
идентифицирани чрез позоваване на
технически спецификации или стандарти,
посочени в обявлението или в документацията
за поръчката?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства могат да бъдат
представени:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

[…]
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за
осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от
възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената
поръчка, посочена в обявлението.
Стандарти за осигуряване на качеството и Отговор:
стандарти за екологично управление
Икономическият оператор ще може ли да [] Да [] Не
представи сертификати, изготвени от
независими органи и доказващи, че
икономическият
оператор
отговаря
на
стандартите за осигуряване на качеството,
включително тези за достъпност за хора с [……] [……]
увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно схемата за
гарантиране на качеството могат да бъдат
представени:
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
Ако съответните документи са на документа, точно позоваване на документа):
разположение в електронен формат, моля, [……][……][……][……]
посочете:
Икономическият оператор ще може ли да
[] Да [] Не
представи сертификати, изготвени от
независими органи, доказващи, че
икономическият оператор отговаря на
задължителните стандарти или системи за
екологично управление?
[……] [……]
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно
стандартите или системите за екологично
управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
разположение в електронен формат, моля,
документа, точно позоваване на документа):
посочете:
[……][……][……][……]
ЧАСТ V: НАМАЛЯВАНЕ НА БРОЯ НА КВАЛИФИЦИРАНИТЕ КАНДИДАТИ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган
или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила,
които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат
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поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която
може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на
документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се
съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка,
посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за
състезателен диалог и партньорства за иновации:
Икономическият оператор декларира, че:
Намаляване на броя
Отговор:
Той
изпълнява
целите
и [……]
недискриминационните критерии или правила,
които трябва да бъдат приложени, за да се
ограничи броят на кандидатите по следния […] [] Да [] Не45
начин:
В случай, че се изискват някои сертификати
или
други
форми
на
документални (уеб адрес, орган или служба, издаващи
доказателства, моля, посочете за всеки от тях, документа, точно позоваване на
дали икономическият оператор разполага с документацията): [……][……][……][……]46
изискваните
документи:
Ако някои от тези сертификати или форми на
документални
доказателства
са
на
разположение в електронен формат44, моля,
посочете за всички от тях:
ЧАСТ VI: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и
че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.
Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи
указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:
а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк
достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна
безплатно47; или
б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно48, възлагащият орган или възложителят вече
притежава съответната документация.
Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно
част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е
предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски
документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена
поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз,
референтен номер)].

44

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
47
При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес,
орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на
възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено
от съответното съгласие за достъп.
48
В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от
Директива 2014/24/ЕС
45
46
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Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [……]
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Образец № 3
Списък*
по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 ППЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на .................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на ........................ (представляващ
участник юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в обединение,
което няма правна форма, физическо лице), представляващ ………………………. (посочва
се участник юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в
обединение, което няма правна форма, физическо лице) участникв открита процедура по
ЗОП за възлагане на обществена поръчка с наименование: ........................., декларирам
следният списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП във връзка с чл. 44, ал. 1 ППЗОП:
1. Правно-организационната форма, под която осъществяваме дейността си е, както следва:
………………………………………… (посочва се за участника и участниците в обединение)
1.1. Правно-организационната форма, под която подизпълнителите …………………….
(изброяват се съответните подизпълнители) осъществяват дейността си е, както следва:
…………………………………………
1.2. Правно-организационната форма, под която третите лица …………………….
(изброяват се съответните трети лица) осъществяват дейността си е, както следва:
…………………………………………
1.3. Начин на представителство:
➢ …………………….
➢ …………………….
Посочва се начина на представителство, съгласно актуално състояние на участника/
учредителен акт/ устав и др. Информацията се представя за участник, участник в
обединение, трето лице, подизпълнител, като текста се копира толкова пъти, колкото е
необходимо
1.4. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП:
➢ ...................
➢ ....................
1.5. Лицата, които представляват участника (съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1-8 ППЗОП и чл. 40,
ал. 2, т. 9 ППЗОП – когато участникът е обединение):
➢…………………..
➢…………………..
Изрично се посочва, дали съответното лице може да представлява участника
самостоятелно или заедно с друго лице
1.6. Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника (съгласно
чл. 40, ал. 2, т. 1-8 ППЗОП):
➢…………………
➢………………..
1.7. Прокуристи:
➢……………….
➢……………….
В случаите, когато лицето е чуждестранно лице и има повече от един прокурист, се
посочва само прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на
Република България.
Лицата по т. 1.5, 1.6 и 1.7 са посочените в чл. 40, ал. 2 ППЗОП
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1.8. Други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения
и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този,
валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи
и/или които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от органите
на управление:
➢……………………
➢……………………
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………
*Списъкът се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен
търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите
(ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД,
както и посочване нанаименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………
*Списъкът се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко едно
юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, които
участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
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Образец № 4
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА*
съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ ППЗОП
Наименование на участника:
Посочва се:
➢
фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.
➢
когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут,
се посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма в случай, че има такава
Наименование на поръчката „Пълно рекламно обслужване”
Уважаеми Дами и Господа,
С настоящото представям предложение за изпълнение на настоящата обществена поръчка
от представлявания от мен участник.
Предлагам да организирам и изпълня поръчката съгласно посочените в документацията
технически спецификации при следните параметри:.................................................
(Участникът следва да представи описание на Организация и подход за изпълнение на
Поръчката, в рамките на която да изброи и опише описание на подхода за цялостно
изпълнение на поръчката, зависимост и свързаност между дейностите, необходими за
цялостно изпълнение на поръчката, подход за реализирането на всяка от отделните
дейности за целия период на договора, конкретни мерки за гарантиране на устойчивост
при изпълнение на дейностите, дефинирани от Възложителя. План-график за изпълнение
на Поръчката, в който е демонстрирано разпределение на дейностите в Обхвата на
Поръчката във времето под формата на линеен график, дефинирана е продължителност
и последователност на дейност и съответно поддейност, всички дейности и поддейности
са нанесени върху линейния график, демонстрирани са видовете отговорници за всяка
дейност и поддейност, евентуални застъпвания, „тесни места“ и други проблеми по
отношение на изпълнението на ангажимента в дефинираните срокове, при наличие на
идентифицирани проблеми е предложено решение от страна на участника, представена е
обяснителна записка за план-графика.
Участникът следва да представи ресурс за изпълнение на Поръчката, съдържащ
организация на екипа за изпълнение на поръчката, включваща структура на човешките
ресурси, обмен на знания и отговорности между екипа за изпълнение на поръчката,
разпределение на задълженията в екипа по изпълнение на планираните дейности и
поддейности и взаимодействие между участниците в процеса по осъществяването им
като за всяка от дейностите, дефинирана в Техническите спецификации следва да е
показано разпределението по експерти на ниво дейност/поддейност, асоциирана със
съответен експерт, ресурси, необходими за изпълнение на Поръчката. За всяка
дейност/поддейност следва да бъдат дефинирани входните ресурси /какво е необходимо,
за нейното изпълнение, без значение дали има конкретен материален характер или е
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абстрактно по своята същност/, описание на модела на комуникация и взаимодействие с
Възложителя.
Участникът трябва да представи стратегия за управление на риска, която ще прилага
при изпълнение на дейностите, влючваща оценка на вероятността от настъпването на
риска и мерки за овладяване или предотвратяването им; предвид факта, че е невъзможно
да бъдат идентифицирани и съответно разрешени всички възможни проблеми при
изпълнението на настоящия ангажимент, участникът следва да представи описание на
стратегията за управление на риска, която планира да използва при изпълнение на
проекта. В стратегията следва да бъде включен механизмът за идентифициране на
рискове, да показва модела за тяхната оценка и използваните метрики, описание на
мерките за управление на риска и съответно за управление на остатъчния риск, както и
връзките и съдействието между страните за минимзиране и преодоляване на рискове при
реализацията на Поръчката. Участникът трябва да идентифицира рискове, съгласно
описаната стратегия за управление на риска, която ще прилага, като представи
идентифицирани от рискове, които могат да възникнат при изпълнението на Поръчката,
с посочване на взаимовръзка с конкретна дейност и поддейност от обхвата на Поръчката
и период на възникване по време на изпълнение на Договора и определяне на оценка на риска,
според приложимата метрика, разработи класация на риска според тежестта на
неговото влияние, и таблично са представени идентифицираните рискове.
Участникът следва да представи мерки за управление на риска, съгласно стратегията за
управление на риска, като мерки за управление на идентифицираните рискове, които
могат да възникнат при изпълнението на Поръчката, за всяка конкретна дейност и
поддейност от обхвата на Поръчката, според приложимата стратегия, мерки за
управление на остатъчния риск, който може да възникне при изпълнението на Поръчката,
за всяка конкретна дейност и поддейност от обхвата на Поръчката, според
приложимата стратегия, таблично представяне на мерките, съотнесени към
идентифицираните рискове и човешкия ресурс, ангажиран за изпълнение на Поръчката и
управлението на риска.
Участникът следва да представи техническо предложение за всяка една от дейностите и
поддейностите в нея, за всеки 12-месечен период, в пълно съответствие със заложените
количества и мерни единици на Възложителя, посочени в техническата спецификация от
документацията за участие. Участникът следва да представи информация по всички
показатели за оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената от
Възложителя методика за оценка на офертите)……………….
С настоящото заявяваме готовност и възможност да предоставим на Възложителя
авторските права върху всеки един разработен и приет в изпълнение на настоящата поръчка
документ/продукт, в пълен обем /с изключение на непрехвърляемите такива по закон и/или
притежавани въз основа на годно правно основание преди подписване на договора за
изпълнение /лиценз, патент, др.под./.
2. Работите от обекта на поръчката, които ще бъдат предложени да се изпълняват от
подизпълнители, както и техният дял са, както следва:........................
попълва се само когато ще бъдат използвани подизпълнители. Същите следва да бъдат
декларирани и в офертата съответно
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3. Друго:……………….
По преценка на участника друга информация, пряко свързана с изпълнението на предмета
на поръчката.
Приложения:
…………………………………………………

Дата:……………………
…………………………………………..
(Подпис и печат на представляващия
участника)
……………………………………………..
(Име, Фамилия, Длъжност)
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Образец № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ 49*
по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ ППЗОПза съгласие с клаузите на приложения проект на
договор
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на .................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на ........................ (представляващ участник
юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма
правна форма, физическо лице), представляващ …………………………………. (посочва се участник
юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма
правна форма, физическо лице) участникв открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена
поръчка с наименование: ............................
Декларирам, че приемам клаузите в приложения към документацията за участие проект на договор.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………
*Декларацията се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен
търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите
(ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД,
както и посочване нанаименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………
*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко едно
юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, които
участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..

Дата ………………………

49
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Образец № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ 50*
по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ ППЗОП за срока на валидност на офертата
Долуподписаният/ната .............. с лична карта № .................., издадена на ............. от
................., с ЕГН ..................., в качеството ми на .................... (представляващ участник
юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в обединение, което
няма правна форма, физическо лице), представляващ ……………… (посочва се участник
юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в обединение, което
няма правна форма, физическо лице) участникв открита процедура по ЗОП за възлагане на
обществена поръчка с наименование: ................
Декларирам, че срокът на валидност на офертата е ….............. (не по-малко от ……) месеца
от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………
*Декларацията се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен
търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите
(ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД,
както и посочване нанаименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………
*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко едно
юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, които
участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..

Дата ………………………

50
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Образец № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ 51*
по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ ППЗОП за спазване при изготвяне на офертата на
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда,
закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо
Долуподписаният/ната .............. с лична карта № .................., издадена на ............. от
................., с ЕГН ..................., в качеството ми на .................... (представляващ участник
юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в обединение, което
няма правна форма, физическо лице), представляващ ……………… (посочва се участник
юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в обединение, което
няма правна форма, физическо лице) участникв открита процедура по ЗОП за възлагане на
обществена поръчка с наименование: ................,
Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по
Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………
*Декларацията се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен търговец или
обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в обединението
- име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко едно
юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, както и
посочване нанаименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………
*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко едно
юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, които участват в
обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
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Образец № 8
Документ задължително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани
ценови параметри“, поставен в опаковката.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ *
съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП
Наименование на участника:
Посочва се:
➢
фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.
➢
когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут,
се посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма в случай, че има такава
Наименование на поръчката:.........
Уважаеми Дами и Господа,
С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществената
поръчка:
1.
Обща
цена
за
изпълнение
на
поръчката,........................................./словом.................................../ лева без ДДС
2. Предлагана цена по всяка от дейностите/поддейностите от предмета на поръчката за всеки
12-месечен период по отделно, по образец:
№

Дейност/поддейност/подподдейнос
т

брой

Мерна
единиц
а

Единичн
а цена (в
лв.
без
ДДС)

Обща
цена
(единичн
а цена по
бройката
) – в лв.
без ДДС

Ценовите предложения за всяка една от дейностите и поддейностите в нея, за всеки 12месечен период, следва да са в пълно съответствие със заложените количества и мерни
единици на Възложителя, посочени в техническата спецификация от документацията за
участие.
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В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом, за вярна се
приема изписаната словом.
Оферти, в които са оставени празни места в някое от полетата за цена, ще се считат
за отказ от изпълнение на работата и ще бъдат отстранявани.
При различие между единични и общи цени, то ще се приема за вярна единичната цена
и общата ще бъде коригирана съответно.
Посочените тук цени включват абсолютно всички разходи на Изпълнителя с
изключение на ДДС (Цените са крайни и трябва да включват всички разходи за
пълното изпълнение предмета на поръчката включително стойностите на лицензи,
предоставени права, разходи за данък при източника, ако има такъв, други данъци /без
ДДС/, такси, мита и др.п.).
Дата:……………………
…………………………………………..
(Подпис и печат на представляващия
участника)
……………………………………………..
(Име, Фамилия, Длъжност)
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Образец № 9
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ РЕФ. №.........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДО
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“
ГР. СОФИЯ - 1618,
УЛ. „ХАЙДУШКО ИЗВОРЧЕ“ № 28
ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
с ЕИК 202766380
Ние, ...................... /Банка/ ............................. със седалище /адрес/ сме известени от нашият
Клиент ................................... (посочва се наредителя по банковата гаранция), че изпълнител
…………… (посочва се наименование на участника и правно организационна форма. Когато
участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се посочват
наименованията на всички участници в него, както и правно организационната им форма в
случай, че има такава) наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение №
..................... /.................. г.(посочва се номера и датата на решението на Възложителя за
определяне на изпълнител на предмета на обществената поръчка, съответно обособената
позиция ако процедурата е по обособени позиции) е определен за изпълнител на обществена
поръчка: .......................................................(описва се предмета, както и идентификационния
номер, ако има такива).
Също така, сме информирани, че съгласно чл. 112, ал. 1, т. 3 от Закона на обществените
поръчки, при подписването на договора за възлагането на обществената поръчка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената
обществена поръчка, да представи Банкова гаранция за изпълнение, открита във Ваша полза,
за сумата в размер на ............% от общата стойност на поръчката ................................
(цифром), а именно .................................. (словом: .......................................) лева, за да
гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените
условия.
Във връзка с гореизложеното и по Ваше нареждане, ние, ......................................................
/Банка/, представлявана от ............................. се задължаваме неотменимо и безусловно,
независимо от валидността и действието на горепосочения договор да Ви заплатим при първо
Ваше писмено поискване, всяка сума максимум до ..................... (цифром)
.............................................................. (словом) в срок до 3 (три) работни дни след получаване
на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че
изпълнителят не е изпълнил частично или изцяло свои задължения по договора.
Всяко плащане по тази гаранция от страна на ........………........... (Банка) в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ намалява нейния ангажимент с размера на платената сума.
Стойността
на
банковата
гаранция
ще
намалява
след
получаване
в
……………………....................... (Банка) на писмено потвърждение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
указващо точния размер на редуцираната сума.
Всяко Ваше писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез
посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените
от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Искане за усвояване на суми
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по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст в оригинал, с
подписа/ите на представляващите Възложителя лица, вписани по партидата на
предприятието, водена от Търговския регистър при Агенция по вписванията, към датата на
изпращане на искането.
Тази гаранция влиза в сила от датата на нейното издаване.
Настоящата гаранция е валидна до.......................... (дата) и изтича изцяло и автоматично в
случай, че до ........... часа (местно време) на .................. (дата) искането Ви, предявено при
горепосочените условия не е постъпило в .................................. (Банка, адрес). След тази дата
ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на Банковата гаранция ни е
върнат или не.
Ние сме информирани, че Вие може да поискате от Изпълнителя да удължи тази гаранция,
ако приемането на работите, предмет на договора, не се осъществи преди датата на изтичане
на тази гаранция.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след
връщане на оригинала на същата в ....................................... (Банка, адрес).
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
ЗА БАНКА
Подписи: ................................
................................
Образецът на банкова гаранция, приложен към настоящата документация, цели да
подпомогне участниците в процедурата и няма задължителен характер. Задължителни
са само условията в тях, които са поставени съгласно закона и съгласно условията,
обявени от възложителя в настоящата документация.
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Образец № 10
представя се само от участника, определен за изпълнител, преди подписване на договор
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
Долуподписаният/ата:
ЕГН………………………….., постоянен
адрес ..............................................................., гражданство ..,
документ
за
самоличност
................................, издаден/а на .............................., от МВР - гр. .............................,
в качеството ми на законен представител (пълномощник) на ............................................,
вписано
в
регистъра
при
………………..........………………………
……..,
Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5
ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически
лица:
……….,

1

(име, презиме, фамилия)
ЕГН
…….,
постоянен адрес
,
гражданство
....,
документ за самоличност……………………………….
2…………………………………………………………..,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН
…….,
постоянен адрес…………………………………………,
гражданство…………………………………………….,
документ за самоличност………………………………
….,

3
(име, презиме, фамилия)

ЕГН
.,
постоянен адрес…………………………………………,
гражданство……………………………………………..,
документ за самоличност……………………………….
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.
Дата на деклариране:
.....................

Декларатор:
.......................
(подпис)
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Образец № 11
представя се само от участника, определен за изпълнител, преди подписване на договор
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
Долуподписаният/ата: ……………………, с ЕГН …………………, постоянен адрес
............................................................, гражданство
.., документ за самоличност .....................,
издаден/а на .............................., от МВР - гр. ......................, в качеството ми на …………………, в
................................................................................, с ЕИК/ БУЛСТАТ …………………., данъчен
№........................................, със седалище и адрес на управление: .................................,
тел./факс.............................., участник, определен за изпълнител в процедура за възлагане на
обществена поръчка с наименование: ..........................................., (посочете наименованието на
поръчката)
Декларирам,че паричните средства — предмет на посочената операция (сделка), в размер на
...................... лева, без ДДС, имат следния произход: .................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.
Дата на деклариране:
.....................

Декларатор:
.......................
(подпис)
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IV.ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ДОГОВОР
за изпълнение на обществена поръчка с наименование:
„Пълно рекламно обслужване”
Днес,...................2017 г., в гр. София между:
Държавно предприятие “Български спортен тотализатор” със седалище и адрес на
управление в гр. София – п.к. 1618, Столична община, район Красно село, ул. „Хайдушко
изворче” № 28, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК
202766380, представлявано от ДАМЯН ДАМЯНОВ – Изпълнителен директор, назначен със
Заповед № РД-09-16/13.01.2016 г. на Министъра на младежта и спорта и СВЕТЛА
НИКОЛОВА – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна
и
................................................................................................, [с адрес: [адрес на изпълнителя] /
със седалище и адрес на управление: [седалище иадрес на управление на изпълнителя],[ЕИК
/ код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (ако
изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) […] [и
ДДС номер […]] [да се попълни приложимото според случая], представляван/а/о от [имена
на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в качеството на [длъжност/и на
лицето или лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или акт, от който
произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е
приложимо]],
наричан/а/о за краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“),
се сключи настоящият договор на основание чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП), след проведена открита процедура за избор на изпълнител по реда на чл.18, ал.1, т.1
ЗОП с наименование: „Пълно рекламно обслужване”, открита с Решение № .............…./…….2017 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“ и
влязло в сила Решение № ……….201.. г. на изпълнителния директор на ДП „Български
спортен тотализатор“ за определяне на изпълнител, въз основа на който страните се
споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане да
извърши на свой риск рекламни услуги, обхващащи дейностите, посочени в Техническата
спецификация от Документацията за участие в проведената обществена поръчка, открита с
горепосоченото решение и Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част
от договора.
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(2) Дейностите, посочени в алинея 1, трябва да бъдат извършени в съответствие със Закона
за хазарта, клаузите на настоящия договор, офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласно
инструкциите, получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Всички разходи за изпълнение на възложеното, са включени в цената за предоставяне на
услугите, предмет на договора, а допълнително възникнали такива са за сметка за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Никоя от страните не може да използва търговските марки, марките за услуги, логото,
и/или други знаци, използвани от насрещната страна, в материалите си за външна реклама
без предварителното писмено съгласие на другата страна.
ІІ. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) За предоставяне на услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, като
максималната
стойност
на
договора
не
може
да
надвишава
[[………
(…………………………)] (посочва се цената без ДДС, с цифри и словом)] лева без ДДС и
[……… (…………)] (посочва се цената с ДДС, с цифри и словом)] лева с ДДС (наричана понататък „Цената“ или „Стойността на Договора“).
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на
членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението,
като
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна. Единичните цени/стойности за отделните
дейности, свързани с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни за времето на изпълнение на Договора и не
подлежат на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие
с разпоредбите на ЗОП.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, чрез периодични
плащания въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни отчети – в срок до 10
(десет) дни, считано от приемане изпълнението на услугите за съответния период.
(4) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:
1. отчет за предоставените услуги за съответния период, представен от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. приемо-предавателен протокол за приемане на услугите за съответния период,
подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на отчета по т. 1; и
3. фактура за дължимата сума за предоставените услуги през съответния период,
издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) Всички плащания по този Договор се извършват в [в лева/евро/друга валута (ако
изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна)] чрез
банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: […………………………….]
BIC: […………………………….]
IBAN: […………………………….].
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В
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случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че
плащанията са надлежно извършени.
ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Чл. 3. (1) Срокът на действие на настоящия договор е 36 /тридесет и шест/ месеца, като
срокът за изпълнение започва не по-рано от 27 март 2018г. Дейностите по договора ще се
изпълняват на три непрекъсваеми 12-месечни периода.
(2) В срок от 1 /един/ месец след сключването на договора двете страни изготвят подробен
план-график, съдържащ всички услуги, които ще се изпълняват през първия 12-месечен
период от действието на договора. В срок до 10 работни дни преди началото на втория и
третия 12-месечен период, двете страни изготвят подробен план-график, съдържащ всички
услуги, които ще се изпълняват през съответния период.
Всеки от тези подробни план - графици трябва да съответства на изискванията на
документацията за участие в обществената поръчка и на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като
промени са допустими само по силата на настоящия договор. Ако не бъде постигнато такова
съгласие, то при изпълнението се спазва план-графикът от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За
първия месец от срока на изпълнение на договора до подписване на протокол по изречение
първо, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да изпълнява всички дейности, така както ги е заявил
в план-графика от офертата си. До 10 работни дни преди началото на всяко едно
четиримесечие в рамките на даден 12-месечен период, страните могат да актуализират
изпълнението на заложените в графика услуги. Възложителят има право да се откаже от
изпълнението на която и да е от поддейностите, предмет на изпълнение на настоящия
договор, като в този случай, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички направени разходи
от него до момента на получаване на съобщението за отказа.
(3) Освен при условията на последното изречение от предходната алинея, промени в планграфика за изпълнение или в одобрените подробни план-графици са допустими само при
възникване на обективни обстоятелства, които правят спазването им невъзможно. Всяка
промяна се отразява в двустранен писмен протокол и става задължителна за двете страни.
Ако обективни обстоятелства правят невъзможно изпълнението на определени поддейност
или части от тях, то двете страни изготвят писмен протокол, в които посочват точните
поддейности, бройките, както и подробно описват обстоятелствата, които правят
изпълнението невъзможно.
(4) Обективно обстоятелство за промяна на план-графика по ал. 3 представлява и
евентуалното сключване на настоящия договор след 27 март 2018г.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото, съгласно посоченото в обявлението за обществената
поръчка, при условията на ЗОП да поиска повторение на извършени дейности по настоящия
договор от същия изпълнител при условията посочени в обявлението.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 4.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверка във всеки момент от
изпълнението на договора относно качество, количества, стадий на изпълнение и
технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В
този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ му дължи пълно съдействие. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото
да поиска в определен от него срок изготвянето на писмени междинни доклади във връзка с
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конкретна дейност или поддейност. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи
такъв доклад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок не по-кратък от 10 (десет) дена и не по-дълъг от 30
(тридесет) дена от получаване на изричното писмено искане.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви доклад в срок до 5 (пет) работни дни преди
изтичането на всеки 12-месечен период от изпълнението на договора, който доклад трябва
да съдържа подробно описание на извършените дейности, включително дати, личната
оценка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението, включително като изпълнение на политиката
на БСТ, тенденциите, краткосрочните цели, дългосрочните цели, целевата аудитория,
резултата от проведените дейности, както и препоръки към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно
бъдещи кампании.
(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за срочното и качествено
изпълнение на услугите, предмет на настоящия договор. Всяка забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за съответната забава в изпълнението на
дейностите по настоящия договор.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на настоящия договор с грижата на
добрия търговец, като отговаря за действия на ангажираните от него лица като за свои. При
изпълнение предмета на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълнява
дейността си като предоставя услуги, които напълно съответстват с действащите законови
изисквания за осъществяване на реклама от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в качеството му на
организатор на хазартни игри.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е носител на всички права върху изготвените, създадени и развити от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали в изпълнение на този договор, в съответствие със Закона за
авторското право и сродните му права (ЗАПСП), както и всички други права на
интелектуалната собственост, включително има право да ги използва, възпроизвежда,
променя и др., както и да преотстъпва ползването им по всеки възможен начин, на
територията на Република България и извън нея, без ограничения по отношение на срока на
ползване и без за това да дължи допълнително възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или да
е необходимо неговото предварително съгласие или одобрение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма
право да ползва нито един от изготвените материали по настоящия договор за други цели,
освен ако това не става с изричното предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) Ако в рамките на изпълнение на дейностите по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши
права на трето лице, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да бъде държан по никакъв начин
отговорен за това. Ако се налага да се закупят авторски права на трети лица за целите на
изпълнението на договора, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прави това изцяло за своя сметка.В случай
на отправени към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ претенции и вменяване на отговорности, всички
разходи и каквито и да било плащания, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯили същият дължи
възстановяването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(7) В срок не по-късн от 10 /десет/ работни дни преди съответното първо използване,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всяко/а едно/а от отделните
готовите рекламни послания, рекламни визии, стори-бордове на рекламни видеоклипове.
След получаването на всеки от тях, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото в срок до 5 /пет/ работни
дни да направи своите възражения като изрично писмено посочи своите корекции. Ако в
този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не получи корекции, то се счита, че такива няма. Всички
направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възражения и корекции следва да не водят до промяна на
техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако
отговарят на това изискване.
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(8) В срок не по-късно от 10 /десет/ работни дни преди началото на всяка кампания по
поддейности от Дейност „Информационни и промоционални активности и кампании“, за
всеки дванадесетмесечен период от Техническата спецификация към Документацията за
участие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробно нейно описание,
съдържащо всички елементи, необходими за изпълнението й. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
правото в срок до 5 /пет/ работни дни да направи своите възражения като изрично писмено
посочи своите корекции. Ако в този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не получи корекции, то се
счита, че такива няма. Всички направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възражения и корекции следва
да не водят до промяна на техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са
задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако отговарят на това изискване. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да осигури съответните доказателства за проведените мероприятия.
(9) Като доказателствен материал за извършените поддейности от дейност
„Информационни и промоционални активности и кампании“ за всеки дванадесетмесечен
период от Техническата спецификация към Документацията за участие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
е длъжен да осигури подходящи доказателства за това – снимков материал с видни дата и
месец на изпълнение; мостри на артикулите, определени за награден фонд; сценарий по
етапи; локации на кампанията; времетраене и брой промоутърски екипи. За изпълнение на
това задължение се подписват приемно-предавателни протоколи, доказващи получаването
на доказателствения материал.
(10) В срок не по-късно от 5 /пет/ работни дни преди излъчването на първото телевизионно
предаване, със заглавие „Спорт тото“ в което се определят/обявават резултати за/от игрите
на „Тото 2“, „Тото 1“ и моментните лотарийни игри, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробно негово описание, съдържащо всички елементи, необходими за
изпълнението му и подробна концепция за предстоящия 12-месечен срок на изпълнение на
посочените поддейности, свързана със съдържанието им: /предложения за теми, рубрики,
водещи/ и визията на предаването; сценарий, който ще бъде за едно предаване, като всеки
следващ ще бъде идентичен на първия предложен, като разликата ще бъдат темите,
обвързани с актуалните новини и тенденции. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото в срок до 5
/пет/ работни дни да направи своите възражения като изрично писмено посочи своите
корекции. Ако в този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не получи корекции, то се счита, че такива
няма. Всички направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възражения и корекции следва да не водят до
промяна на техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са задължителни за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако отговарят на това изискване.
В срок не по-късно от 22 /двадесет и два/ работни дни преди излъчването първото предаване
от играта „Спорт тото“, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробно негово
описание, съдържащо всички елементи, необходими за изпълнението му като: декор,
кашове, темплейти и др.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото в срок до 5 /пет/ работни дни да
направи своите възражения като изрично писмено посочи своите корекции. Ако в този срок
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не получи корекции, то се счита, че такива няма. Всички направени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възражения и корекции следва да не водят до промяна на техническото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако отговарят на
това изискване.
(11)Като доказателствен материал за извършената поддейност „Организация и реализация
на телевизионна продукция“ от дейност „Организиране, реализиране и модернизиране
облика на предаването „Спорт тото“, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури подходящи
доказателства за това – сценарий; сценарен ред; дати на реализация.
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(12) В срок не по-късно от 10 /десет/ работни дни преди разпространението на всяка
рекламна форма в каналите по дейност „Закупуване и разпространение на рекламни форми
в съответните канали“, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вида и точния брой
на рекламните присъствия за разпространението на съответната канали. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има правото в срок до 5 /пет/ работни дни да направи своите възражения като изрично
писмено посочи своите корекции. Ако в този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не получи корекции,
то се счита, че такива няма. Всички направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възражения и корекции
следва да не водят до промяна на техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са
задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако отговарят на това изискване.
(13) Като доказателствен материал за изпълнение на дейност „Закупуване и
разпространение на рекламни форми в съответните канали“, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
осигури подходящи доказателства за това – сертификати, публикации или други подходящи
форми. За публикуване в печатни издания задължително се изисква поне един брой от
изданието, в което е публикуван съответният материал на хартиен или електронен носител
/копие на публикувания материал/. Когато се предвижда публикуване на интернет страница,
то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи пълен адрес на връзката до нея и скрийншот
(screenshot) на разпечатка на хартиен или електронен носител /копие на публикувания
материал/. Относно външна реклама, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя снимков
материал с видни дата и месец и списък с локации. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготвя
и предава минимум един брой копие от всеки изготвен информационен или рекламен
материал в готов вид и ако е възможно в електронен формат. За изпълнение на това
задължение се подписват приемно-предавателни протоколи, доказващи получаването на
доказателствения материал.
(14) За осъществяване на всяка от поддейностите по дейност „Публично, корпоративно и
медийно обслужване“, двете страни по договора могат по всяко време да приемат правила
за комуникация и съгласуване на действията помежду си. Ако дадена част от тези правила
противоречи на или не е в съответствие с настоящия договор, документацията за
обществената поръчка или офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то тя се счита за нищожна.
(15) В срок не по-късно от 22 /двадесет и два/ работни дни преди изработката на всеки от
артикулите по поддейностите от дейност „Производства и предпечатна подготовка“,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ точно описание на съответния артикул.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото в срок до 5 /пет/ работни дни да направи своите възражения
като изрично писмено посочи своите корекции. Ако в този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не
получи корекции, то се счита, че такива няма. Всички направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
възражения и корекции следва да не водят до промяна на техническото предложение
наИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако отговарят на това изискване.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави мостра от всеки един артикул, а за артикули
„рол банер“- снимков материал от приложението на рекламната форма.
(16) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ непосочени в
предходните алинеи допълнителни документи или материали, доказващи изпълнението на
всяка дейност или поддейност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да му ги представи само за
тези свои действия, които се изпълняват след датата на получаване на искането от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да представи само такива документи или
материали, които изрично са описани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(17) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съобщи писмено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато заменя
някое от посочените в офертата лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката, в 14
/четиринадесет/ дневен срок предварително. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да заменя
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посочените в офертата лица с други, които имат по-ниска квалификация или професионален
стаж от заявените в офертата по обществената поръчка.
(18) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да извършва частична замяна на количествата от
поддейностите между различните дейности от предмета на поръчка, когато това е в негов
интерес, без това да води до увеличаване на общата стойност на договора посочена в чл. 2,
ал. 1 при прилагане и запазване на единчните цени за съответната поддейност.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, във връзка с нарочно писмено предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, си
запазва правото да извършва частична замяна на конкретно предложените
канали/инициативи от Дейност по “Закупуване и разпространение на рекламни форми в
съответните канали“ и на конкретни параметри на събития или кампании на всички
поддейности от дейност „Публично, корпоративно и медийно обслужване“, във рамките на
всяка дейност от предмета на поръчка, когато това е в негов интерес, без това да води до
увеличаване на общата стойност на договора по чл. 2, ал. 1, при прилагане и запазване на
единчните цени за съответната поддейност и при пълно съответствие на заложените от
възложителя технически спецификации за съответната поддейност.
(20) Всяка от страните се задължава да запази поверителността на всяка информация, която
се отнася до настоящия договор и/или до другата страна, получена във връзка с подготовката
или изпълнението му, като: всякаква финансова, търговска, техническа или друга
информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали,
свързани с бизнеса на другата страна, управлението и работата на другата страна от каквото
и да е естество или в каквато и да е форма включително но не неограничено до финансови
и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи
на работа, персонал, договори, ангажименти или непредвидени обстоятелства, правни
въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи,
спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер,
софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга
информация, независимо дали в писмен или устен вид или съдържаща се на компютърен
диск или средство (наричани по-долу “Конфиденциална информация”). Страните ще
положат максимални усилия да предотвратят разкриването и неупълномощеното
разпространение или употреба на тази Конфиденциална информация, които усилия няма да
са по-малко от тези, полагани от всяка от страните за защита на своята собствена
конфиденциална информация. С изключение на случаите, в които разкриването на такава
информация се изисква за целите на изпълнението на настоящия договор,
Конфиденциалната информация може да бъде разкривана само след предварителното
одобрение от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
VІ. ОТГОВОРНОСТ и НЕУСТОЙКИ
Чл.5.(1) В случай на забавяне изпълнението на уговорените поддейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05 % за всеки просрочен ден, но не
повече от 3 % (три процента) от стойността на забавената поддейност. В тези случаи,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява част от гаранцията за изпълнение на договора, съответстваща до
размера на дължимата неустойка.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 % (пет процента) при лошо, частично
или пълно неизпълнение върху стойността на лошо изпълнената и/или неизпълнена част.
(3) Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално
изпълнение и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер.
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(4) В случай на забавено плащане след уговорения срок от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за забавеното плащане в размер на
законоустановената лихва.
(5) Неизпълнението на задължение по договора и възникването на задължение за заплащане
на неустойка се установява с двустранно споразумение, в което се посочва точният размер
на неустойката. Подписването или неоснователният отказ от подписване на това
споразумение прави вземането за неустойка ликвидно и изискуемо.
(6) В случай че по причина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се стигне до ангажиране на гражданската
или административно - наказателната отговорност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълно възстановяване на заплатените от последния парични
суми.
(7) В случай, че страна по договора не в състояние да изпълнява задълженията си по
договора, същата дължи неустойка в размер на цената на неизвършената част за съответния
12-месечен период.

VІІ. КАЧЕСТВО
Чл. 6. (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши дейностите, предмет на настоящия договор
в съответствие с изискванията на документацията за участие в обществената поръчка и
офертата на изпълнителя. Никоя от двете страни няма правото да иска промяна, която не
съответства на документацията за обществената поръчка, офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
настоящия договор.
(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ допусне отклонения в качеството на изпълнение или не изпълни,
съгласно изискванията по предходната алинея, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото в срок до
10 /десет/ дена от датата на установяване на отклонението в качеството или некачественото
изпълнение да иска отстраняване на всички нередовности, ако такова отстраняване е
възможно. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на изпълнени дейности, които не
отговарят на изискванията на ал. 1.
VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.7. (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на
Договора без ДДС, а именно ….. (
) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи
за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. (2)
Сумата по гаранцията за изпълнение на договора е редуцируема в срок до 30 календарни
дни след датата на изтичане на съответен 12-месечен период и след представяне от страна
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на доклада по чл. 4, ал. 2, със сума в размера на 5% от цената заплатена
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съответен изминал 12 месечен период и след приспадане на сумата
на гаранцията, която е била усвоена на основание, предвидено в този договор. За
осъществяване на редуцирането и в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова
гаранация/застраховка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в срока по предходното изречение, издава
нарочно писмо до банката – издател/застрахователя, с копие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в което
посочва точната сума, с която следва да се редуцира гаранцията.
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(3) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и
приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия
за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на
Договора, в срок до 15 (петнадесет) дни от подписването на допълнително споразумение за
изменението.
(4) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените
условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
при спазване на изискванията на ал. 5; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или
нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова
застраховка, при спазване на изискванията на Договора.
(5) Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Уникредит Булбанк АД, IBAN:
BG10UNCR70001521679048, BIC: UNCRBGSF
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN: BG48BPBI79401064435901
BIC: BPBIGSF
(6) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в т.ч. да съдържа задължение на банката - гарант да
извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на
Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(7) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(8) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се
лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(9) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността
на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно
обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (шестдесет)
дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на услугите
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в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
каквато и да е сума по нея.
(11) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на
застрахователната
полица/застрахователния
сертификат
на
представител
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
(12) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в
процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение
на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При
решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на
гаранциите.
(13) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай
на неизпълнение.
(14) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в
следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 30
(тридесет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това
основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато услугите не отговарят на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
(15) В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
търси обезщетение в по-голям размер.
(16) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за
изпълнение са престояли при него законосъобразно.
ІХ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Член .8. (1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
т. 1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
т. 2. с изтичане на срока, за който е сключен;
т. 3. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
Договора („непреодолима сила“), продължила повече от 20 дни;
т. 4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
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т. 5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо
лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите
плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на услугите, с изключение на такива дейности,
каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети изготвени от него в изпълнение на
Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.
(3) При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.
(4) В случай, че някоя от страните по договора, в резултат на непредвидени обстоятелства,
не е в състояние да изпълни задълженията си по договора, същата е длъжна да осигури
изпълнението на започнатия 12-месечен период.
X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 9 (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по
договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако
страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима
сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало
след сключване на договора.
(2) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок
от 7 (седем) календарни дни от настъпването на събитието уведомява другата за това
обстоятелство. В 15 (петнадесет) дневен срок от настъпването на събитието, с препоръчана
поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да
изпрати писмено потвърждение, изходящо от официален орган /БТПП/, в което да се посочи
причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение.
Уведомление следва да се изпрати и при прекратяването действието на непреодолимата сила
в 7 (седем) дневен срок. При неуведомяване не може да има позоваване на непреодолима
сила.
(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях
насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето,
през което е била налице непреодолима сила.
(4) Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от
изпълнението, тя има право да прекрати договора с 15 (петнадесет) дневно писмено
уведомление до другата страна.
ХІ. СПОРОВЕ
Чл. 10. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително
споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,
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неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според действащото българско
законодателство.
ХІІ. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 11. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са
валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) За дата на съобщението се смята:
● т.1 датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис;
● т.2 датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
● т.3 датата на получаването – при изпращане по електронна поща или факс.
(3) За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия
договор се смятат:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес:
ЦД на БСТ
ул. „Хайдушко изворче” № 28
гр. София, п.к. 1618,
Банкова сметка:
Уникредит
Булбанк
АД,
BG10UNCR70001521679048,
UNCRBGSF.

IBAN:
BIC:

(4) При промяна на данните по предходната алинея съответната страна е длъжна да уведоми
другата в тридневен срок от промяната. Изпратени съобщения или изплатени суми преди
получаване на уведомлението по предходната алинея се считат за добросъвестно и
правомерно направени.
ХІІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
(*Условията на настоящия раздел се прилагат само, ако Изпълнителят е декларирал в
офертата си, че ще ползва подизпълнител/и)
Чл.12.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение с
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/ИТЕ, посочен/и в представената от него оферта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора за подизпълнение в срок
до 3 (три) дни от сключването му, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл.
66, ал. 2 ЗОП.
(2) Предвиденият подизпълнител в офертата …………………………….. (наименование и
правноорганизационна форма и индивидуализираща информация) извършва:
т.1. следните видове работи от предмета на поръчката:
- .…………………. (посочват се видовете работи от предмета на поръчката, които ще
се предложат на конкретния подизпълнител);

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 261
Документация за възлагане на обществена поръчка с наименование „Пълно рекламно обслужване”

т.2. представляващи …………….. % от стойността на обществената поръчка (посочва
се частта от предмета на поръчката и процентното изражение).
(3) Когато за частта от услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може
да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите услуги, подизпълнителят
представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от услугите [за
[съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача]], заедно с искане за плащане на
тази част пряко на подизпълнителя. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет)
дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията
или част от тях като недължими. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от
Услугите, при съответно спазване на разпоредбите на Договора, и заплаща възнаграждение
за тази част на подизпълнителя в срок до [10 (десет)] дни от подписването на приемопредавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането,
когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на
причината за отказа.]
(4) Към момента на сключване на този договор или най-късно преди започване на неговото
изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името,
данните за контакт и представителите на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, посочени в офертата.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в хода на изпълнение на
този договор за всякакви промени в предоставената информация.
(5) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на този договор се
допуска по изключение, когато възникне необходимост и ако са изпълнение едновременно
всички условия, посочени в чл. 66, ал. 11 ЗОП.
(6) В случаите по ал. 5, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
копие на допълнителното споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител
заедно с доказателства, че са изпълнение условията на чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
(7) Независимо от сключения договор за подизпълнение, отговорността за изпълнение на
настоящия договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
XIV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 13. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в
него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора
и Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби, в т.ч. но не
само и пред тези, посочени в Общи условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпроедбите на Договора
и допълнителните споразумения към него;
3. разпоредбите на Допълнителните споразумения имат предимство пред
разпоредбите на Договора.
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива
или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на
Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано
или забавено.
Чл. 15. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право
и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви
други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на
Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха
принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не
притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на
Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със
същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице,
чиито права са нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски
права от страна на трети лица в срок до 10 (десет) дни от узнаването им. В случай, че трети
лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и
понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на
трети лица.
Чл. 16. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по
Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани
съгласно приложимото право.
Чл. 17. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени
в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и
ограниченията на ЗОП.
Чл. 18. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима,
това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват
от повелителна правна норма, ако има такава.
Чл. 19. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и
действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се
считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това
да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността
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на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като
цяло.
Чл. 20. (1) Този Договор се сключва на български език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи,
свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и
при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (или негови представители или служители), са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 21. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Чл. 22. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение
или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните
чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от
компетентния български съд.
Чл. 23. Този Договор се състои от [… (…)] страници и е изготвен и подписан в 3 (три)
еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложения:
Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Изготвил Документацията
Подпис и данни заличени на осн чл. 29, ал. 1 ППЗОП и чл. 2
ЗЗЛД

Н.И., управител ЦКС консулт ООД

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 264
Документация за възлагане на обществена поръчка с наименование „Пълно рекламно обслужване”

