Приложение № 4 към Протокол № 1/11.12.2017 г.
ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИК ДЗЗД „Геймс Медиа“
Ктi = К 1 + К2 + К3 + К4 + К5 = 165+ 125 + 219 + 212+ 211 = 932 т.
К 1 е показател „Организация и подход за изпълнение на Поръчката, разпределение на ресурсите и индикативен план-график“ – максимален
брой точки 250;
К2 е показател „Стратегия за управление на риска“ – максимален брой точки 150;
К3 е показател „Техническо предложение за Iви12-месечен период“ – максимален брой точки 348;
К4е показател „Техническо предложение за IIри12-месечен период“ – максимален брой точки 328;
К5е показател „Техническо предложение за IIIти12-месечен период“ – максимален брой точки 324.
К1 Организация и подход за изпълнение на Поръчката, разпределение на ресурсите и индикативен план-график
Показател за оценка

Брой
точки

К1.1 Организация и подход за изпълнение на Максим
Поръчката, в която:
ален
брой
точки
90
точки
90 т.
Участникът е представил:
- описание на подхода за цялостно изпълнение на
поръчката;
- зависимост и свързаност
между дейностите,
необходими за цялостно изпълнение на поръчката;

Брой
Обосновка за присъждане на точки
точки,
присъде
ни
на
Участни
ка
45 точки Предложението на Участника е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимото точкуване.

45 т.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички 4
необходими елементи по подпоказателя, като по отношение на от 1 до 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 показва, че Участникът е напълно
запознат със съществуващите изисквания на Възложителя и

- 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

К1.2 План-график за изпълнение на Поръчката:

Участникът е представил:
- 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 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. Идентифицирани са

Максим
ален
брой
точки
80 т.
80

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 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 предотврати некачествено, непълно и/или
забавено изпълнение на Поръчката.
Предложението на Участника е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при максималния брой точки.
80 т.

80

Предложението на Участника е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния подпоказател при максималния брой точки.
От представеното предложение се заключава, че налице са:
- Реалистичност на поставените срокове за съответните
дейност/поддейност за всеки дванадесетмесечен период, с което се
гарантира изпълнението на Поръчката качествено и в срок;
-Всички дейности и поддейности са представени в линейния график,
от който е видно времето, определено за начало и край на съответната
дейност или поддейност и съответно тяхната продължителност и
последователност, което гарантира изпълнението на Поръчката в
срок;
- Дефинирани са всички отговорници за всяка дейност и поддейност,
както и евентуални застъпвания и „тесни места”. Участникът е
демонстрирал разбиране на ангажиментите и изискванията на

-

проблеми и е предложено решение от страна на
участника;
представена обяснителна записка за планграфика.

К1.3 Ресурс за изпълнение на Поръчката

Максим
ален
брой
точки
80 т.
80 т.

40 т.

40 т.

Участникът е представил:
- 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 е показано
разпределението
по
експерти
на
ниво
дейност/поддейност, асоциирана със съответен експерт.
- ресурсите, необходими за изпълнение на Поръчката.
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/.
- описан е модела на комуникация и взаимодействие с
Възложителя.

Възложителя и при наличие на идентифицирани проблеми е
предложено решение от негова страна, с което е гарантирал
изпълнението на Поръчката в срок;
- План графикът съдържа в допълнение обяснителна записка, която е
детайлна и аргументира вербално визуализираните в линейния график
елементи;
Предложението на Участника е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимото точкуване.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички 4
необходими елементи по подпоказателя, като по отношение на от 1 до 2
от тях 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 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
формални. Дефинирани входните ресурси за всяка дейност/поддейност са
непълни и 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.

165 т.

К2 Стратегия за управление на риска
Показател за оценка

Брой
точки

К.2.1. Участникът е представил стратегия за Макси
управление на риска, в която:
мален
брой
точки
50 т.
Участникът е представил:
50 т.
- 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.
-

Брой точки, Обосновка за присъждане на точки
присъдени
на
Участника
Предложението на Участника е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимото точкуване.
25 т.
25 т.

механизъм за идентифициране на рискове,
който 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.
К.2.2. Участникът е идентифицирал рискове, Макси
съгласно описаната система за управление на мален
риска, която ще прилага.
брой
точки
50 т.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички 3
необходими елементи по подпоказателя, като по отношение на 1 от
необходимите
елементи
са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/липси, както следва:
- Представена е непълна 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 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 на Участника е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при максималния брой точки.

50 т.

Участникът е представил:
50 т.
- идентифицирани рискове, които могат да
възникнат при изпълнението на Поръчката,
като е посочил взаимовръзката с конкретна
дейност и поддейност от обхвата на Поръчката
и период на възникване по време на
изпълнение на Договора, както и е определил
оценката на риска, според приложимата
метрика;
- класация на риска според тежестта на
неговото влияние;
- таблично представяне на идентифицираните
рискове.

К.2.3. Мерки за управление на риска

Участникът е представил:
- 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

Макси
мален
брой
точки
50 т.
50 т.

50 т.

Предложението на Участника е изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответния подпоказател при
максималния брой точки. От представеното предложение се
заключава, че налице са:
- 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;
- Участникът е представил класация на риска, която е определена 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.
- Идентифицираните рискове за всяка дейност и поддейност са
класирани в табличен вид, според поставената метрика за оценка на
вероятността и влиянието им.
Предложението на Участника е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при максималния брой точки.

50 т.
50 т.

Предложението на Участника е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния подпоказател при максималния брой
точки.От представеното предложение се заключава, че налице са:
- Представени са реалистични мерки за управление на
идентифицираните рискове в съответствие с дейностите и
поддейностите в обхвата на Поръчката, както и в съответствие
със стратегията за управление на риска, предложена от
Участника;
- Представени са реалистични мерки за управление на
идентифицираните остатъчни рискове в съответствие с
дейностите и поддейностите в обхвата на Поръчката, както и в
съответствие със стратегията за управление на риска,
предложена от Участника;

ресурс, ангажиран за изпълнение
Поръчката и управлението на риска.

на

Макс. обща оценка: К2.1. + К2.2. + К2.3.

Таблично представени са мерките, съотнесени към идентифицираните
рискове и ангажираните с управлението им експерти от екипа на
Участника.
150 т.

125 т.

К3 Техническо предложение за Iви 12-месечен период
К31 е Дейност 1 Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на идейно-художествени концепции за Iви 12-месечен период
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.

Начин на оценяване
№

Оценявани
елементи
подпоказателя

1

Създаване
на
творческа
платформа
за
изграждане
и
реализация
на
идейнохудожествени
концепции
по
конкретно
фиксираните
поддейности от тази
точка

на

Точки

Точки,
Обосновка за присъждане на точки
присъде
ни
на
Участни
ка

Макси
мален
брой
31т.
точки –
66 т.

Предложението на Участника за създаване на творческа
платформа за изграждане и реализация на идейнохудожествени концепции по конкретно фиксираните
поддейности от тази точка е изчерпателно, с възможно
най-много детайли за процесите и механиките, обвързани
с реализацията на дейността и е изготвено в съответствие
с изискуемото от Възложителя за съответния показател.

o

1.1.

Наличие на:
Ясно,
детайлно
и
изчерпателно предложение за
изпълнение на поддейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация;
Разработена
художествена
платформа
и
конкретни
проектни 13т.
предложения по всеки един
елемент от заданието
Детайлна обосновка за
всички елементи от заданието;
Креативност
и
атрактивност на проектните
предложения.

Рекламни послания.

-

o
o

Творческата платформа, предложена за първия 12месечен период, е ориентирана основно към
популяризиране на печалбите, които ДП БСТ предоставя
на участниците. Предложените инструменти за
комуникация са с неотличими елементи, неатрактивни и
не обхващат повече от една игра или награда, което е
крайно недостатъчно за комуникационната политика на
ДП БСТ. Залага се на еднотипност в различните визуални
елементи, без да има креативност и атрактивност в
крайния продукт.
Предложението на Участника:
Един брой имиджово послание: „СПОРТ ТОТО –
Късметът е на твоя страна”
/имиджова кампанияза всички числови игри на ДП БСТ/
Шест броя послания, обвързани с информационни и
промоционални активности:
СПОРТ ТОТО – Великденски късмет
/ Кампания 1 - обвързана с Тото джокер /

13т.
„Стани Номер 1 с ТОТО 1”
/Кампания 2 - обвързана с Тото 1/
„ СПОРТ ТОТО – Островът на съкровищата”
/Кампания 3 - обвързана с моментни лотарийни/
„СПОРТ ТОТО – Всеки ден - рожден ден”
/Камнапия 4 - обвързана с Тото 2- Рожден ден/

„ СПОРТ ТОТО – Виж какъв милионер си”
/ Кампания 5 - обвързана с Тото 2- 6/49/
„ СПОРТ ТОТО – Любов от пръв поглед”
/Кампания 6 - обвързана с числови игри/
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при максимален
брой точки, тъй като рекламните послания са запомними
в медийната среда.
Предложението на Участника за:

Рекламни визии

1.2.

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, 20т.
отговарящо на 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

Тиражен плакат, с включено актуализиране след всеки
тираж в деня на неговото провеждане – Четвъртък и
Неделя, както и редизайн на същия.
/Отличим основен джакпот, без да са показани други
важни за БСТ игри и натрупаните суми към
тях.Използвани са ярки, привличащи цветове/

10т.

Тиражен плакат с празничен дизайн - Великден,
Коледа, Нова Година
/Отличим основен джакпот, без да са показани други
важни за БСТ игри и натрупаните суми към тях.Не
достатъчно отличима комуникаця и визуализация на
допълнителна награда.Използвани са ярки, привличащи
цветове /
Плакат с празничен дизайн - специална награда Великден и Нова Година

-

/ Не достатъчно отличима комуникаця и визуализация на
допълнителна награда в игрите на ДП БСТ.Използвани са
ярки, привличащи цветове /

формална обосновка за
всички
елементи
от
поддейността;
- креативност и атрактивност,
релевантна на елементите на
поддейността.

Чекове за печеливши – числови игри
/Игрите са ясно отличими, оставено е достатъчно място за
комуникиране на сумата, добро позициониране на логото
на
ДП
БСТ.
Използвани
са
непривличащи
вниманиетоцветове. /
Чекове за печеливши – моментни лотарийни игри
/ Игрите са ясно отличими, оставено е достатъчно място
за комуникиране на сумата, добро позициониране на
логото на ДП БСТ. Използвани са непривличащи
вниманието цветове./
Шаблон за продуктова визия за числови игри
/Неясна комуникация между визия, послание, продукт.
Използвани са непривличащи вниманието цветове./
Шаблон за продуктова визия за моментни лотарийни
игри
/Неясна комуникация между визия, послание, продукт.
Използвани са непривличащи вниманието цветове./
Промоционални кампании
o
o
o

Визия по кампания 1
Визия по кампания 2
Визия по кампания 3

Визия по камнапия 4
Визия по кампания 5
Визия по кампания 6
/ Неясна комуникация между визия, послание, продукт.
Основните елементи важни за визията са неотличими и не
става категорично ясна целта на предложените визии.
Използвани са непривличащи вниманието цветове./
Промотиране на ТВ предаване
/Визията не препраща към игрите на ДП БСТ и няма ясна
асоциaция с лица или елементи свързани със Спорт тото.
Малко и недобре позиционирано лого./

Рекламни
видеоклипове.
1.3.

Предложението за изпълнение
на поръчката съдържа всички
видеоклипове - елементи по
поддейността,
като
по
отношение на от 3 до 4 от 20 т.
необходимите
елементи
са
налице
несъществени
неточности/непълноти/пропуски
/липси, както следва:

5 т.

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства,
развитие на визиите.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.
Предложението на Участника за имиджов и телевизионен
клип:
- 3 бр. имиджови с продължителност 10 сек
/Акцент единствено върху числовите игри на Спорт тото.
Неясно послание и липса на емоционална обвързаност
между визуалния инструмент и зрителя. Неотличимост и
липса на креативност и атрактивност на предложенията/
и продуктови клипове:

-

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 всеки всеки един от
имиджовите клипове;
формална обосновка за
всички
елементи
от
поддейността;
- креативност и атрактивност,
релевантна на елементите на
поддейността.

- Продуктов клип за промотиране на джакпот
Обхват: 50 бр. с продължителност 10 сек
Тема: Джакпот
Формат: 2D анимация - телевизионен клип
/Показва се основния джакпот и игрита в която е
натрупан. Статичност и липса на креативност и
атрактивност на предложенията./
- Продуктов клип за промотиране на моментни
лотарийни игри
Обхват: 7 бр. с продължителност 30 сек
Тема: Моментни лотарийни игри
Формат: 2D aнимация и 3D aнимация в съвкупност телевизионен клип
/Показват се талони, без да се акцентира на конкретна
игра или важен елемент от него. Статичност и липса на
креативност и атрактивност на предложенията./
- Продуктов клип за представяне на печеливши в
игрите на БСТ
Обхват: 2 бр. с продължителност 30 сек. и дълга версия
между 1 мин. и 2 мин. /за всеки клип/.
Тема: Печеливши в игрите на ДП БСТ
Формат: игрален и 2D aнимация

Липса на емоционална връзка между печелившия и
зрителя. Липсва личната история, емоцията от печалбата.;
креативността и атрактивността на предложенията не са

отличими, статичност, но са релевантни на елементите на
поддейността.

1.4.

Изработка
интернет-банери

на

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства,
развитие на картината.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.
Предложението на Участника за изработка на интернетбанери със следните характеристики:
- Анимирани банери – тиражна визия

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:

●
●
●
●
13 т.

Формално предложение
за изпълнение на поддейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация;
схематично разработване
на художествена платформа по
част от изискуемите банери,
според посочения брой визии от
заданието

3 т.

Технология: GIF;
Размери: 300x250;
Обхват: 52 бр.
Редизайн
/Отличим основен джакпот, без да са показани други
важни за БСТ игри и натрупаните суми към
тях.Използвани са ярки, привличащи цветове. Липса
надинамика при показването на елементите./
- Статични банери – тиражна визия

●
●
●
●

Технология: jpg;
Размери: 1920x400;
Обхват: 52 бр.
Редизайн

-

формална обосновка за
всички
елементи
от
поддейността;
- креативност и атрактивност,
релевантна на елементите на
поддейността.

/Отличим основен джакпот, без да са показани други
важни за БСТ игри и натрупаните суми към
тях.Използвани са ярки, привличащи цветове./
- Анимирани банери – празнична визия
●
●
●

Технология: GIF;
Размери: 300x250;
Обхват: 2 бр.
/Отличим основен джакпот, без да са показани други
важни за БСТ игри и натрупаните суми към тях.Не
достатъчно отличима комуникаця и визуализация на
допълнителна награда.Използвани са ярки, привличащи
цветове. Липса на динамика при показването на
елементите./
- Статични банери – празнична визия

●
●
●

Технология: jpg;
Размери: 1920x400;
Обхват: 2 бр.
/Отличим основен джакпот, без да са показани други
важни за БСТ игри и натрупаните суми към тях.Не
достатъчно отличима комуникаця и визуализация на
допълнителна награда.Използвани са ярки, привличащи
цветове./
- Анимирани банери –
промоционални кампании

●
●
●

Технология: GIF;
Размери: 300x250;
Обхват: 8 бр.

продуктови

визии

и

/Неясна комуникация между визия, послание, продукт.
Използвани са непривличащи вниманието цветове.
Липсват визуализации по всички искуеми банери./
- Статични банери –
промоционални кампании
●
●
●

продуктови

визии

и

Технология: jpg;
Размери: 1920x400;
Обхват: 8 бр.
/Неясна комуникация между визия, послание, продукт.
Използвани са непривличащи вниманието цветове.
Липсват визуализации по всички искуеми банери./
- Анимирани банери – промотиране на ТВ предаване

●
●
●

Технология: GIF;
Размери: 300x250;
Обхват: 1 бр.
/Визията не препраща към игрите на ДП БСТ и няма ясна
асоцияция с лица или елементи свързани със Спорт тото.
Малко и недобре позиционирано лого.Липса на динамика
при показването на елементите./
Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства,
развитие на картината.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.

66
точки

31 точки

Макс. обща оценка
К32 е Дейност 2 Информационни и промоционални активности и кампании за Iви 12-месечен период

Начин на оценяване
№

Оценявани
елементи
подпоказателя

2.

Информационни
промоционални
активности
кампании

2.1.

Кампания 1.

на

и
и

Точки

Точки,
Обосновка за присъждане на точки
присъде
ни
на
Участни
ка
Предложението на Участника за промоционални
активности за първия периоде формално и непълносъс
схематично посочване на за процесите и механиките,
обвързани с реализацията на дейността.Изготвено е в
според с изискуемото от Възложителя за съответния
показател при допустимия брой точки.

Макси
мален
брой
точки – 30 т.
60 т.

Предложението за изпълнение
на поръчката съдържа всички
елементи по поддейността, като
по отношение на необходимите 10 т.
елементи са налице от 1 до 2
несъществени
неточности/непълноти/пропуски
/липси, както следва:

Стратегията за планиране и реализиране на
активностите,
предложени
от
участника,
обхванащанепълно продуктите от портфолиото на
Възложителя.
„СПОРТ ТОТО – Великденски късмет“обвързана с
Тото джокер, съдържа:

5 т.

- Mеханика и логистика за реализация на кампанията
- Oфициални правила за протичане на кампанията
- Програма за обучение на промо-екипи
- Художествено предложение за:
* визуално оформление на промоутърско облекло
* награден фонд

2.2.

Кампания 2.

- 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
на
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 1 до 2
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/ 10 т.
липси, както следва:
- Релевантно предложение за
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация;

* щанд
* информационни материали
Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.

„Стани Номер 1 с ТОТО 1“обвързана с Тото 1, съдържа:

5 т.

- Mеханика и логистика за реализация на кампанията
- Oфициални правила за протичане на кампанията
- Програма за обучение на промо-екипи
- Художествено предложение за:
* визуално оформление на промоутърско облекло
* награден фонд
* щанд
* информационни материали

2.3.

Кампания 3.

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
на
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 1 до 2
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/
липси, както следва:
- Релевантно предложение за
10 т.
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

Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.

„СПОРТ
ТОТО
–
Островът
на
съкровищата“обвързана с моментни лотарийни игри,
съдържа:

5 т.

- Mеханика и логистика за реализация на кампанията
- Oфициални правила за протичане на кампанията
- Програма за обучение на промо-екипи
- Художествено предложение за:
* визуално оформление на промоутърско облекло
* награден фонд
* щанд
* информационни материали
Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства.

2.4.

Кампания 4.

на кампанията и програма за
обучение на промо-екипи;
- Художествено предложение за
визуално
оформление
на
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 1 до 2
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/
липси, както следва:
- Релевантно предложение за
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в 10 т.
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
на
промоутърско облекло, награден

Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.

„СПОРТ ТОТО – Всеки ден - рожден ден“обвързана с
Тото 2- Рожден ден, съдържа:

5 т.

- Mеханика и логистика за реализация на кампанията
- Oфициални правила за протичане на кампанията
- Програма за обучение на промо-екипи
- Художествено предложение за:
* визуално оформление на промоутърско облекло
* награден фонд
* щанд
* информационни материали
Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.

2.5.

Кампания 5.

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 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 10 т.
реализация на кампанията;
изготвени
схематични
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;
схематично
представена
креативност и атрактивност на
визуалните
проектни
предложения.

„СПОРТ ТОТО – Виж какъв милионер си“обвързана с
Тото 2- 6/49, съдържа:
- Mеханика и логистика за реализация на кампанията
- Oфициални правила за протичане на кампанията
- Програма за обучение на промо-екипи
- Художествено предложение за:
* визуално оформление на промоутърско облекло
* награден фонд
* щанд
* информационни материали

5 т.

Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.

2.6.

Кампания 6.

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 10 т.
реализация на кампанията;
изготвени
схематични
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;
схематично
представена
креативност и атрактивност на
визуалните
проектни
предложения.
60
точки

„СПОРТ ТОТО – Любов от пръв поглед“обвързана с
числови игри, съдържа:
- Mеханика и логистика за реализация на кампанията
- Oфициални правила за протичане на кампанията
- Програма за обучение на промо-екипи
- Художествено предложение за:
* визуално оформление на промоутърско облекло
* награден фонд
* щанд
* информационни материали

5 т.

Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.

30 точки

Макс. обща оценка
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,

Начин на оценяване
№

Оценявани
елементи
подпоказателя

3.

Организиране,
реализиране
и
модернизиране
облика
на
предаването
„Теглене тиражите
на Тото 2 и Втори
тото шанс“

3.1.

на

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:

Точки

Макси
мален
брой
точки –
50 т.

Предложението за изпълнение
на поръчката съдържа всички
елементи по поддейността, като
по отношение на 1 от
необходимите
елементи
са
налице
несъществени неточности/непъ
30 т.
лноти/пропуски/липси,
както
следва:
- релевантно предложение за
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация;

Точки,
Обосновка за присъждане на точки
присъде
ни
на
Участни
ка
Предложението е формално и непълносъс схематично
посочване на за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността.Изготвено е в според с
изискуемото от Възложителя за съответния показател
при допустимия брой точки.
17 т.

●
10 т.

●

Предложена е схематична и непълна концепция за
изграждане на атрактивна продукцията.
Предложението на Участника
за
осъществена
организация и реализация на телевизионна продукция
„Спорт тото“, с предложен екип, предоставящ услуги по
следните дейности:
Творчески екип /сценарист, 2-ма водещи/;
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 телевизионната продукция
– 104 бр.;

●

- ясни и подробни предложения
за сценарий, съдържание и
рубрики в Продукцията;
- схематична обосновка на
предложенията;
схематично
представена
креативност и атрактивност на
предложенията.

●

Организация и реализация на снимки за автоанонси към
телевизионната продукция с продължителност между 20
и 30 сек – 104 бр.,
Предложение за сценарии, съдържание и рубрики в
продукцията със следното блоково разпределение по
сегменти:
o

o
o
o
o

3.2.

Проектиране
и
изработка на декор

Предложението за изпълнение
на поръчката съдържа всички
10 т.
елементи по поддейността, като
по отношение на необходимите
елементи са налице от 1 до 2

5 т.

Новините на СПОРТ ТОТО – съобщаване на
печеливши от числовите игри от миналите тиражи,
нови игри, промени, джакпоти, кампании, кадри от
събитията за връчване на парични печалби и други.
Информация за всичко случващо се около числовите
игри на БСТ
Моменти на щастие – информация за моментните
лотарийни игри на БСТ, печалби, нови игри и др.
Игра на живо в студиото на СПОРТ ТОТО
Теглене на печелившите числа в игрите –
изтегляне и съобщаване на числата
Спорт и Тото – гост известен спортист, треньор,
отбор или известна личност, почитател на спорта

Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на изчерпателни
обосновки.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.
Предложението на Участника е изчерпателно, с възможно
най-много детайли за процесите и механиките, обвързани
с реализацията на дейността в отделните аспекти:
- Идеен проект
- 3D визуализация

несъществени неточности/непъ
лноти/пропуски/липси,
както
следва:

Предложението на Участника е изготвено в съответствие
с изискуемото от Възложителя законкретния брой точки
по съответния подпоказател. Описанието на детайлите в
декора и обосновката на подбраните елементи е непълно
и не дава достатъчна представа на Възложителя, защо са
подбрани тези цветови комбинации и това разположение
на различните елементи. Липсва и визуализация на
игралните машини, от което Възложителя не може да
прецени в цялост графичното предложение за декор.

- 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 2 от тях е
налице
несъществени неточности/непъ
лноти/пропуски/липси,
както
следва:

3.3.

Проектиране
и
изработка
на
10 т.
шапки,
кашове,
графични плочки и - формално предложение за
изпълнение
на
дейността,
авторска музика
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация;
- формална обосновка на
предложенията;
- идеен проект /визуализация/ –
шапка, каш, графична плочка;

2 т.

Предложението на Участника за
o Шапка – 2 бр. /начало и край/, 15 сек.;
● Каш:
o Разделителен – 4 бр., до 7 сек. – 6/49, 6/42, 5/35,
Тото Джокер;
● Графична плочка /изписване на числа/:
o Анимирана – 4 бр.– 6/49, 6/42, 5/35, Тото Джокер;
● Създаване на авторска музика:
o разпознаваема мелодия за начало
и край - 1 бр.
Предложението на Участника е изготвено в съответствие
с изискуемото от Възложителя законкретния брой точки
по съответния подпоказател. Описанието на детайлите на
графичните елементи и тяхната обосновката е непълно и
не дава достатъчна представа на Възложителя, защо са
подбрани тези цветови комбинации. Липсва и
визуализация на развитието на анимираните елементи, от

формална
представена
креативност и атрактивност на
предложенията за идеен проект
/визуализация/ – шапка, каш,
графична плочка.плочка.

което Възложителя не може да отсъди за тяхната
креативност и атрактивност.

50
точки

17 точки

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

Начин на оценяване
№

Оценявани
елементи
подпоказателя

4.

Закупуване
и
разпространение на
рекламни форми в
съответните канали.

4.1.

Печатни издания.

на

Точки
Макси
мален
брой
точки –
54 т.
Наличие на:
- разработен детайлен медиен
план;
- приложена детайлна обосновка
на предложенията;
- детайлно предложение за
9 т.
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация и
надвишаване на минималните
изиксуеми присъствия.

Точки,
Обосновка за присъждане на точки
присъде
ни
на
Участни
ка
Предложението на Участника е детайлно и е изготвено в
съответствие с изискуемото от Възложителя за
съответния показател при максималния брой точки.
54 т.

9 т.

Предложението на Участника е изчерпателно, с възможно
най-много детайли за реализацията на дейността
изготвено в съответствие с изискуемото от Възложителя
за максимален брой точки по съответния подпоказател.
Предложението на участника надхвърля минималните
изискуеми присъствия:
Профил 1– Вестник Стандарт - 51 карета
Профил 2- Вестник „Телеграф” –86 карета
Профил 3– Вестник „24 часа” -86 карета
Профил 4– Вестник „19 минути“ -46 карета
Профил 5- Вестник "Меридиан мач" -61 карета

4.2.

4.3.

Наличие на:
- разработен детайлен медиен
план;
- приложена детайлна обосновка
на предложенията;
Национални
- детайлно предложение за
9 т.
телевизионни канали. изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация и
надвишаване на минималните
изиксуеми присъствия.
Наличие на:
- разработен детайлен медиен
план;
- приложена детайлна обосновка
на предложенията;
- детайлно предложение за
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
Интернет сайтове.
техническата спецификация и
надвишаване на минималните 9 т.
изиксуеми присъствия.

9 т.

Профил 6- Вестник "168 часа" -51 карета
Профил 7- Вестник “Трета възраст” - 29 карета
Предложението на Участника е изчерпателно, с възможно
най-много детайли за реализацията на дейността
изготвено в съответствие с изискуемото от Възложителя
за максимален брой точки по съответния подпоказател.
Предложението на участника надхвърля минималните
изискуеми присъствия:
Би Ти Ви - 810 trp`s, от които 60% в РТ
6 месеца

Предложението на Участника е изчерпателно, с
възможно най-много детайли за реализацията на
дейността изготвено в съответствие с изискуемото от
Възложителя за максимален брой точки по съответния
подпоказател. Предложението на участника надхвърля
минималните изискуеми присъствия:

9 т.

Профил 1 - www.abv.bg - 2 100 000 импресии,
Профил 2 – www.vesti.bg - 2 100 000 импресии
Профил 3 – www.pik.bg - 2 100 000 импресии
Профил 4–www.blitz.bg- 2 100 000 импресии
Профил 5 – www.edna.bg – 2 100 000 импресии
Профил 6 – www.dariknews.bg - 1600 000 импресии
Профил 7 – www.gong.bg- 1600 000 импресии
Профил 8 – www.24chasa.bg– 1600 000 импресии
Профил 9 – www.168chasa.bg – 1600 000 импресии
Профил 10 - www.7dnivoleibol.bg– 1600 000 импресии
Профил 11 - www.7dnifutbol.bg– 1600 000 импресии
Профил 12 – www.7dniski.bg – 1600 000 импресии
Профил 13 – www.7dnisofia.bg- 1 100 000 импресии
Профил 14 – www.7dniplovdiv.bg– 1 100 000 импресии

4.4.

4.5.

4.6.

Наличие на:
- разработен детайлен медиен
план;
- приложена детайлна обосновка
на предложенията;
- детайлно предложение за
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
посочени
в
Закупуване на радио Възложителя,
9 т.
техническата
спецификация
и
време.
надвишаване на минималните
изиксуеми присъствия.

Наличие на:
- разработен детайлен медиен
план;
- приложена детайлна обосновка
на предложенията;
Рекламно участие в - детайлно предложение за
9 т.
социални мрежи.
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация и
надвишаване на минималните
изиксуеми присъствия.
Наличие на:
Билбордове / пизи и
- разработен детайлен медиен
мегабордове/. Наем.
9 т.
план;
Монтаж и демонтаж

Предложението на Участника е изчерпателно, с
възможно най-много детайли за реализацията на
дейността изготвено в съответствие с изискуемото от
Възложителя за максимален брой точки по съответния
подпоказател. Предложението на участника надхвърля
минималните изискуеми присъствия:

9 т.

9 т.

Брой радио станции: 5бр.
Радио 1 – радиостанция с национално покритие
БГ Радио - радиостанция с национално покритие
Радио Енерджи - радиостанция с национално
покритие
Радио Сити - радиостанция с национално покритие
Радио Вероника - радиостанция с национално
покритие
Времетраене: от 1 мин. до 3 мин.
Брой излъчвания: 50
Предложението на Участника е изчерпателно, с
възможно най-много детайли за реализацията на
дейността изготвено в съответствие с изискуемото от
Възложителя за максимален брой точки по съответния
подпоказател. Предложението на участника надхвърля
минималните изискуеми присъствия:
рекламно присъствие въвfacebook.com
Период: 12 месеца
Търсени резултати: 51 000 клика

9 т.

Предложението на Участника е изчерпателно, с възможно
най-много детайли за реализацията на дейността
изготвено в съответствие с изискуемото от Възложителя
за максимален брой точки по съответния подпоказател.

- 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 на участника надхвърля минималните
изискуеми присъствия:
Брой: 112 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/.
54
точки

54точки

Макс. обща оценка
К35 е Дейност № 5.Публично, корпоративно и медийно обслужване за Iви 12-месечен период.

№

Оценявани
елементи
подпоказателя

5.

Връзки с медиите.

5.1.

Връзки с медиите.

Точки,
Обосновка за присъждане на точки
присъдени на
Участника
Предложението на Участника е схематично, с минимални
Максимал
детайли за процесите и механиките, обвързани с
ен
брой
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
точки – 8
изискуемото от Възложителя за съответния брой точки по
4т.
т.
всеки показател.
Предложението
за
Предложението на Участника за:
изпълнение
на
прессъобщения до национални медии - 104 бр., вкл.
поръчката
съдържа
- Предложение за база данни
4 т.
всички
елементи
по 8 т.
-Обосновка на предложения проект
поддейността, като по
-Посочено е примерно съдържание на елементите на
отношение на от 1 до 2 от
тема, но липсва примерен проект

на Начин
на оценяване

Точки

необходимите елементи са
налице
несъществени неточности
/непълноти/пропуски/липс
и, както следва:
- релевантни предложения
за база данни;
- формална обосновка на
предложения проект;
- посочено е примерно
съдържание на елементите
на тема, но липсва
примерен проект;
- формално предложение
за
изпълнение
на
дейността, отговарящо на
изискванията
на
Възложителя, посочени в
техническата
спецификация.

Примерно съдържание:
o информация за проведен тираж
o информация за джакпотите
o нови числови и моментни лотарийни игри
o информация за тотомилионерите и други
печеливши от игрите
o информация за специални тиражи и други
извънредни игри с допълнителни печалби
o информация за събития за официално
връчване на предметни и парични награди
o информация за онлайн активности
o информация за информационните и
промоционални активности
o информация за онлайн залаганията
o информация за печелившите в играта на
живо в студиото на СПОРТ ТОТО
o информация за специалния гост в студиото
на предаването
Липсва графично оформление, от което Възложителя не
може да отсъди за спазването на корпоративните му
елементи и отличимостта на разпращаните съобщения.
-Формално предложение за изпълнение на дейността,
отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация
прессъобщения до регионални медии - 104 бр., вкл:
- Предложение за база данни
-Обосновка на предложения проект
-Посочено е примерно съдържание на елементите на
тема, но липсва примерен проект
Примерно съдържание:

o информация, свързана с отделните региони
– печалба от конкретния регион, събитие,
провеждащите се кампании и промоции в региона и
др
o информация за проведен тираж
o информация за джакпотите
o нови числови и моментни лотарийни игри
o информация за тотомилионерите и други
печеливши от игрите
o информация за специални тиражи и други
извънредни игри с допълнителни печалби
o информация за събития за официално
връчване на предметни и парични награди
o информация за онлайн активности
o информация за информационните и
промоционални активности
o информация за онлайн залаганията
o информация за печелившите в играта на
живо в студиото на СПОРТ ТОТО
o информация за специалния гост в студиото
на предаването
Липсва графично оформление, от което Възложителя не
може да отсъди за спазването на корпоративните му
елементи и отличимостта на разпращаните съобщения.
-Формално предложение за изпълнение на дейността,
отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация
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, вкл:

- Предложение за база данни
-Обосновка на предложения проект
-Посочено е примерно съдържание на елементите на
тема, но липсва примерен проект
Примерно съдържание:
o информация за рекорден джакпот
o информация за спечелени суми пари и натрупани
печалби
o информация за тотомилионери и печеливши
o информация за събитие “Награди за шампиони“
o информация за промени, нови игри, други
информационни поводи
o информация, че БСТ осигурява финансова подкрепа
за българския спорт
Липсва графично оформление, от което Възложителя не
може да отсъди за спазването на корпоративните му
елементи и отличимостта на разпращаните съобщения.
-Формално предложение за изпълнение на дейността,
отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация

5.2.

Събития.

Максимал
ен
брой
точки – 10
т.

5 т.

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответния брой точки по
всеки показател.
Предложението на Участника за Награди на шампионите –
събитие за отличили се спортисти през годината и техните
треньори, журналисти и отбрана публика е схематично, с
минимални детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с

5.2.1.

Награди
шампионите.

Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа
всички
елементи
по
поддейността, като по
отношение
на
необходимите елементи са
налице
несъществени неточности
/непълноти/пропуски/липс
и и са в сила от 1 до 3 от
следните твърдения:
проектно
графично
предложение
за
художествено оформление
на на: визия, покана и
прессъобщение;
10 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.

изискуемото от Възложителя за съответния брой точки по
всеки показател.
Предложението на Участника за Награди на шампионите –
събитие за отличили се спортисти през годината и техните
треньори, журналисти и отбрана публика е с параметри:
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 –

5 т.

-Проектно графично предложение за художествено
оформление на: визия, покана, прессъобщение
- Изготвяне на сценарен план за провеждане на
събитието включващ сценарния ред на събитието, речите на
домакините, водещите и др
-Формално предложение за провеждане на събитието и
схематична обосновка
- Предложение за изпълнение на дейността е релевантно
на исканото от Възложителя, но е непълно
- Обосновката за оригиналност и атрактивност на
предложението е формална и не дава ясна представа на
Възложителя, начина по който ще бъде представен пред
гостите и медиите.
Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответния брой точки.

Максимал
ен
брой
точки – 6 3 т.
т.

5.3.

Консултации – 300
часа.

5.3.

Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа
всички
елементи
по
поддейността, като по
отношение
на
необходимите елементи са
налице
несъществени неточности
/непълноти/пропуски/липс
и в от 1 до 3 от следните
твърдения:
Консултации – 300 - Схематична обосновка на
6 т.
часа.
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.

Обучения

Предложението на Участника е не достатъчно изчерпателно,
но съдържа всички елементи от поддейността, което
обуславя присъждането на по-малък брой точки по
подпоказателя.
Предложението на Участника за Консултации с общ брой
300 часа, включващо:
-Схематична обосновка на предложената концепция –
-Непълна концепция за реализиране на дейността с
предложения за теми, които не са аргументирани.
- Релевантно предложение за изпълнение на дейността,
Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияминимален брой
точки.

3 т.

Максимал
ен
брой
точки – 6 3 т.
т.

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияминимален брой
точки.

5.4.

Обучения

Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа
всички
елементи
по
поддейността, като по
отношение
на
необходимите елементи са
налице
несъществени неточности
/непълноти/пропуски/липс
и при 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 6 т.
реализиране;
- Релевантно предложение
за
изпълнение
на
дейността, отговарящо на
изискванията
на
Възложителя, посочени в
техническата
спецификация.

3 т.

Предложението на Участника за
o Обучения за работа с целевите публики – 12 броя
o общ брой обучения – 12 броя
o брой обучени – 36 души
o обучителни материали
със следните примерни теми:
1. Комуникационна политика на БСТ.
Дефиниране на целевите групи.
2. Изграждане на взаимоотношения с целевите
публики
3. Обвързване на целевите групи с продуктите на
БСТ
4. Кризи с целевите публики – предвиждане и
реакции
5. Обратна връзка при работа с целевите групи
6. Нагласи и модели на целевите групи

Медийни обучения – 12 броя
o общ брой обучения – 12 броя
o брой обучени – 30 души
o обучителни материали
o снимачна и звукозаписна техника
със следните примерни теми:
o

1. Правила за работа с медии
2. Законодателство и етични норми при работа с
медии
3. Работа с национални и регионални медии –
разлики и правила
4. Реакция при криза в медиите

5. Опровержения за медиите – специфика и
същност
6. Съобщения за медиите – употреба и същност

5.5.

5.5.

Присъствие
в
социалните мрежи

Максимал
ен
брой
точки – 8
т.

Наличие на:
- Детайлна обосновка на
предложението;
- Детайлнен примерен
план за публикациите за
един месец;
- Детайлно предложение за
изпълнение на дейността,
на
Присъствие
в отговарящо
8 т.
изискванията
на
социалните мрежи
Възложителя, посочени в
техническата
спецификация.

8 т.

8 т.

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияминимален брой
точки.
Предложението на Участника е изчерпателно, с възможно
най-много детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за максимален брой точки по
съответния показател.
Предложението на Участника:
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/
Активации:
 5 бр. Визии за активации
o Брой визии: 5 бр.
o Брой теми: 5 теми, които се адаптират през
годината.
1. Участието в игрите на БСТ направи 93-ма българи
тотомилионери – следващият може да си ти
2. Участието в игрите на БСТ сбъдва мечтите ви

3.
4.
5.

Когато участваш в игрите на БСТ подпомагаш
развитието на българския спорт
Моментните лотарийни игри на Спорт Тото са с найголемите и бързи печалби
Разнообразни игри и печалби от Спорт Тото според
всеки вкус

Предложението на Участника е изчерпателно, с възможно
най-много детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за максимален брой точки по
съответния подпоказател.

5.6.

5.6.1.
5.6.2.

Онлайн активности
насочени
към
младите хора (18 –
30 год.)

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

Максимал
ен
брой
точки – 10 5 т.
т.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа
всички
елементи
по
поддейността, като по
отношение
на
необходимите елементи са
налице
несъществени неточности
10 т.
/непълноти/пропуски/липс
и в 1 от следните
твърдения:
- Детайлен проект за
графично и вербално
представяне на всички
изискуеми елементи;
- Схематична концепция за
реализация
на

5 т.

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияброй точки.
Предложението на Участника:
● Активности, насочени към младите – организиране
на онлайн конкурс във фейсбук за привличане на
аудитория от целевата група.
Идейно предложение „МЛИ мания – събери и спечели“
o Фейсбук приложение
o Слоган за конкурса
o Условия за участие
o Правила на конкурса
o Жури за избор на победители
o Награден фонд – 10 000 лв.
●

Кампания за популяризиране на онлайн залаганията
на БСТ – организиране на онлайн конкурс, който
цели привличане интереса на младата аудитория към
игрите на Български спортен тотализаторс
параметри:

активностите
със
схематична обосновка;
- Релевантно предложение
за
изпълнение
на
дейността, отговарящо на
изискванията
на
Възложителя, посочени в
техническата
спецификация.

5.7.

5.7.

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.

Идейно предложение „Онлайн тото играч на седмицата!
Онлайн е по-лесно!“
o Фейсбук приложение
o Слоган за конкурса
o Условия за участие
o Правила на конкурса
o Жури за избор на победители
o Награден фонд – 10 000 лв.

Максимал
ен
брой
точки – 10
т.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа
всички
елементи
по
поддейността, като по
отношение
на
необходимите елементи са
10 т.
налице
несъществени неточности
/непълноти/пропуски/липс
и и е в сила 1 от следните
твърдения:
- детайлно вербално и
графично предложение за

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияброй точки.
Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияброй точки.
5 т.

5 т.

Предложението на Участника за 52 събития, включващо
следните параметри:
o
гости - 35 души;
o място – централна локация в
населеното място, в което е
спечелена наградата;
o
водещ;
o
сценарий;
o техническа поддръжка – озвучаване,
осветление, сцена, декорация;
o репортажи от събитията – 35 броя;
o визия на плакатите;
o покани – 35 броя;

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.

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияброй точки.

Максимал
ен
брой
точки – 6
т.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа
всички
елементи
по
поддейността, като по
отношение
на
необходимите елементи са
налице
несъществени неточности 6 т.
/непълноти/пропуски/липс
и и е в сила от 1 до 3 от
следните твърдения:
- проект за графично
оформление;
- схематична обосновка на
предложението
за
съдържание;

3 т.

3 т.

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияброй точки.
Предложението на Участника за 12 бр. на вътрешен вестник
е схематично, с минимални детайли за процесите и
механиките, обвързани с реализацията на дейността
изготвено в съответствие с изискуемото от Възложителя за
съответнияброй точки.
Предложени са следните основни рубрики:
o Печалби от СПОРТ ТОТО
o ТОТО джакпоти
o ТОТО Новини
o ТОТО Интервю
o СПОРТни новини;
o Събития - ТОТО печалби във вашия град;
Предложението не е достатъчно креативно и атрактивно.

- 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.

Максимал
ен
брой
точки – 6
т.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа
всички
елементи
по
поддейността, като по
отношение
на
необходимите елементи са
налице
несъществени неточности 6 т.
/непълноти/пропуски/липс
и от 1 до 3 от следните
твърдения:
- Схематична обосновка на
предложената концепция;
- Предоставено примерно
съдържание на медиа
мониторинг;

3 т.

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияминимален брой
точки.
Предложението на Участника за 12 бр. медиа мониторинг на
информацията, свързана с активностите на ММС, БСТ,
Държавна Комисия по Хазарта, конкуренция и информация,
свързана с регулацията на сектора е схематично, с
минимални детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияминимален брой
точки.

3 т.
Информацията ще бъде систематизирана по теми, дати,
медии

- релевантно предложение
за
изпълнение
на
дейността, отговарящо на
изискванията
на
Възложителя, посочени в
техническата
спецификация.
Макс. обща оценка

70 точки

39 точки

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

Точки,
присъдени
на
Участника

Оценявани елементи на
подпоказателя

Точки

6

Производства
и
предпечатна подготовка

Макси
мален
брой
48 т.
точки –
48т.

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

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

№

Наличие на:
- релевантен мострен материал по
всеки от изискуемите елементи;
детайлна
обосновка
на
представеното предложение;
релевантна
графична
48 т.
визуализация
на
всеки
от
изискуемите елементи;
- Детайлно предложение за
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на

48 т.

Обосновка за присъждане на точки

Предложението на Участника е изчерпателно, с
възможно най-много детайли за процесите и
механиките, обвързани с реализацията на
дейността изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за максимален брой точки по
съответния показател.
Предложението на Участника за производството
на: Плакати / тиражни, информационни и
промоционални активности и кампании и събития
/ - 300 000 бр; Флаери /тиражни, информационни и
промоционални активности и кампании и събития/
- 200 000 бр.;Покани: 100 бр.; Балони - 500 бр.; Рол
банер – медия + печат на винил - 1 бр.; Печат на
винил за пизи и мегабордове - 500 бр. Винили.
Предложението на Участника е изчерпателно, с
възможно най-много детайли за процесите и
механиките, обвързани с реализацията на
дейността изготвено в съответствие с изискуемото

Рол банер – медиа + печат Възложителя,
посочени
на винил
техническата спецификация.
Печат на винил за пизи и
мегабордове
Макс. обща оценка

в

от Възложителя за максимален брой точки по
съответните подпоказатели. Налични са мострени
материали за всеки от изискуемите елементи,
както и графичнавизуализация на всички
изискуеми елементи.
48 точки

48 точки

К4 Техническо предложение за IIри 12-месечен период
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.
К41 е Дейност 1 Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на идейно-художествени концепции за IIри 12-месечен период
Начин на оценяване
№

Оценявани
елементи
подпоказателя

1

Създаване
творческа
платформа
изграждане
реализация
идейнохудожествени
концепции
конкретно
фиксираните

на

Точки

Точки,
Обосновка за присъждане на точки
присъде
ни
на
Участни
ка

на
за
и
на
по

Макси
мален
брой
31 т.
точки –
66 т.

Предложението на Участника за създаване на творческа
платформа за изграждане и реализация на идейнохудожествени концепции по конкретно фиксираните
поддейности от тази точка е изчерпателно, с възможно
най-много детайли за процесите и механиките, обвързани
с реализацията на дейността и е изготвено в съответствие
с изискуемото от Възложителя за съответния показател.

поддейности от тази
точка

o

1.1.

Наличие на:
Ясно,
детайлно
и
изчерпателно предложение за
изпълнение на поддейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация;
Разработена
художествена
платформа
и
конкретни
проектни 13т.
предложения по всеки един
елемент от заданието
Детайлна обосновка за
всички елементи от заданието;
Креативност
и
атрактивност на проектните
предложения.

Рекламни послания.

-

o
o

Творческата платформа, предложена за втория 12месечен период, е ориентирана основно към
популяризиране на печалбите, които ДП БСТ предоставя
на участниците. Предложените инструменти за
комуникация са с неотличими елементи, неатрактивни и
не обхващат повече от една игра или награда, което е
крайно недостатъчно за комуникационната политика на
ДП БСТ. Залага се на еднотипност в различните визуални
елементи, без да има креативност и атрактивност в
крайния продукт.
Предложението на Участника:
Един брой имиджово послание: „СПОРТ ТОТО – сбъдни
своята печалба”
/имиджова кампанияза всички числови игри на ДП БСТ/
Шест броя послания, обвързани с информационни и
промоционални активности:
„СПОРТ ТОТО – Наръчник на пътуващия милионер”
/ Кампания 1 - обвързана с джакпотите в игрите на БСТ/

13т.
„Спорт Тото – изтегли късмет”
/Кампания 2 - обвързана с Тото 2- 6/49и 6/42/
„СПОРТ ТОТО – Гмурни се за късмет”
/Кампания 3 - обвързана с игрите на БСТ/
„СПОРТ ТОТО – Наръчник с покупките на милионера”
/Камнапия 4 - обвързана с игрите на БСТ/

„СПОРТ ТОТО – Наръчник за подаръци от милионера”
/ Кампания 5 - обвързана с джакпотите в игрите на БСТ/
„СПОРТ ТОТО – Любовта е с теб”
/Кампания 6 - обвързана с числови игри/
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при максимален
брой точки, тъй като рекламните послания са запомними
в медийната среда.
Предложението на Участника за:

Рекламни визии

1.2.

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, 20т.
отговарящо на 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

Тиражен плакат, с включено актуализиране след всеки
тираж в деня на неговото провеждане – Четвъртък и
Неделя, както и редизайн на същия.
/Няма ясно изразен основен джакпот.Използвани са ярки,
привличащи цветове/

10т.

Тиражен плакат с празничен дизайн - Великден,
Коледа, Нова Година
/Твърде много еднотипни елементи без да е достатъчно
отличима
визуализацията
на
допълнителна
награда.Използвани са ярки, привличащи цветове /
Плакат с празничен дизайн - специална награда Великден и Нова Година
/Не
достатъчно
атрактивна
визуализация
на
допълнителна награда от игрите на ДП БСТ.Използвани
са ярки, привличащи цветове /

-

формална обосновка за
всички
елементи
от
поддейността;
- креативност и атрактивност,
релевантна на елементите на
поддейността.

Чекове за печеливши – числови игри
/Игрите са ясно отличими, оставено е достатъчно място за
комуникиране на сумата, добро позициониране на логото
на ДП БСТ. /
Чекове за печеливши – моментни лотарийни игри
/ Игрите са ясно отличими, оставено е достатъчно място
за комуникиране на сумата, добро позициониране на
логото на ДП БСТ./
Шаблон за продуктова визия за числови игри
/Неясна комуникация между визия, послание, продукт.
Използвани са непривличащи вниманието цветове./
Шаблон за продуктова визия за моментни лотарийни
игри
/Неясна комуникация между визия, послание, продукт.
Използвани са непривличащи вниманието цветове./
Промоционални кампании
o
o
o

Визия по кампания 1
Визия по кампания 2
Визия по кампания 3
Визия по камнапия 4
Визия по кампания 5
Визия по кампания 6
/ Неясна комуникация между визия, послание, продукт.
Основните елементи важни за визията са неотличими и не

става категорично ясна целта на предложените визии.
Използвани са непривличащи вниманието цветове./
Промотиране на ТВ предаване
/Възможност за ясна асоцияция с лица или елементи
свързани със Спорт тото./

Рекламни
видеоклипове.

1.3.

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
20 т.
/липси, както следва:
Формално предложение
за изпълнение на поддейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация;
схематично разработване
на художествена платформа

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства,
развитие на визиите.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.
Предложението на Участника за имиджов и телевизионен
клип:
- 3 бр. имиджови с продължителност 30 сек
/ Неясно послание и липса на емоционална обвързаност
между визуалния инструмент и зрителя. Неотличимост и
липса на креативност и атрактивност на предложенията/
5 т.

и продуктови клипове:
- Продуктов клип за промотиране на джакпот
Обхват: 50 бр. с продължителност 10 сек
Тема: Джакпот
Формат: 2D анимация
/Показва се основния джакпот и игрита в която е
натрупан. Липса на креативност и атрактивност на
предложенията./

-

1.4.

Изработка
интернет-банери

на

и/или по част от изискуемите
всеки един от имиджовите
клипове и по един от всеки от
продуктовите клипове;
Разработване
на
Storyboard част от искуемите
имиджовите клипове;
формална обосновка за
всички
елементи
от
поддейността;
- креативност и атрактивност,
релевантна на елементите на
поддейността.

- Продуктов клип за промотиране на моментни
лотарийни игри
Обхват: 7 бр. с продължителност 30 сек
Тема: Моментни лотарийни игри
Формат: игрален и 2D aнимация
/Не се акцентира на конкретната игра или важен елемент
от нея. Статичност и липса на креативност и атрактивност
на предложенията./
- Продуктов клип за представяне на печеливши в
игрите на БСТ
Обхват: 2 бр. с продължителност 30 сек. и дълга версия
между 1 мин. и 2 мин. /за всеки клип/.
Тема: Печеливши в игрите на ДП БСТ
Формат: игрален и 2D aнимация
/Липса на емоционална връзка между печелившия и
зрителя. Липсва личната история, емоцията от печалбата.
Статичност и липса на креативност и атрактивност на
предложенията./

13 т.

3 т.

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства,
развитие на картината.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.
Предложението на Участника за изработка на интернетбанери със следните характеристики:

Предложението за изпълнение
на поръчката съдържа всички
банери
елементи
по
поддейността,
като
по
отношение на от 3 до 7
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 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.

- Анимирани банери – тиражна визия
●
●
●
●

Технология: GIF;
Размери: 300x250;
Обхват: 52 бр.
Редизайн
/ Няма ясно изразен основен джакпот.Използвани са ярки,
привличащи цветовеИзползвани са ярки, привличащи
цветове. Липса на динамика при показването на
елементите./
- Статични банери – тиражна визия

●
●
●
●

Технология: jpg;
Размери: 1920x400;
Обхват: 52 бр.
Редизайн
/ Няма ясно изразен основен джакпот.Използвани са ярки,
привличащи цветовеИзползвани са ярки, привличащи
цветове./
- Анимирани банери – празнична визия

●
●
●

Технология: GIF;
Размери: 300x250;
Обхват: 2 бр.
/Не
достатъчно
атрактивна
визуализация
на
допълнителна награда от игрите на ДП БСТ.Използвани
са ярки, привличащи цветовеЛипса на динамика при
показването на елементите./

- Статични банери – празнична визия
●
●
●

Технология: jpg;
Размери: 1920x400;
Обхват: 2 бр.
/Не
достатъчно
атрактивна
визуализация
на
допълнителна награда от игрите на ДП БСТ.Използвани
са ярки, привличащи цветове./
- Анимирани банери –
промоционални кампании

●
●
●

визии

и

Технология: GIF;
Размери: 300x250;
Обхват: 8 бр.
/ Неясна комуникация между визия, послание, продукт.
Основните елементи важни за визията са неотличими и не
става категорично ясна целта на предложените визии.
Използвани
са
непривличащи
вниманието
цветове.Липсват визуализации по всички искуеми
банери./
- Статични банери –
промоционални кампании

●
●
●

продуктови

продуктови

визии

и

Технология: jpg;
Размери: 1920x400;
Обхват: 8 бр.
/ Неясна комуникация между визия, послание, продукт.
Основните елементи важни за визията са неотличими и не
става категорично ясна целта на предложените визии.
Използвани
са
непривличащи
вниманието
цветове.Липсват визуализации по всички искуеми
банери./

- Анимирани банери – промотиране на ТВ предаване
●
●
●

Технология: GIF;
Размери: 300x250;
Обхват: 1 бр.
/Визията не препраща към игрите на ДП БСТ и няма ясна
асоцияция с лица или елементи свързани със Спорт тото.
Малко и недобре позиционирано лого.Липса на динамика
при показването на елементите./
Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства,
развитие на картината.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.

66
точки

31 точки

Макс. обща оценка
К42 е Дейност 2 Информационни и промоционални активности и кампании за IIри 12-месечен период

Начин на оценяване
№

Оценявани
елементи
подпоказателя

на

Точки

Точки,
Обосновка за присъждане на точки
присъде
ни
на
Участни
ка

2.

2.1.

Информационни
промоционални
активности
кампании

Кампания 1.

и
и

Макси
мален
брой
точки – 30 т.
60 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 10 т.
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
на

Предложението на Участника за промоционални
активности за първия период е формално и непълносъс
схематично посочване на за процесите и механиките,
обвързани с реализацията на дейността.Изготвено е в
според с изискуемото от Възложителя за съответния
показател при допустимия брой точки.
Липсва е стратегия за планиране и реализиране на
активностите, предложени от участника, като са
обхванати непълно продуктите от портфолиото на
Възложителя.
„СПОРТ ТОТО – Наръчник на пътуващия
милионер“обвързана с джакпотите в игрите на БСТ,
съдържа:

5 т.

- Mеханика и логистика за реализация на кампанията
- Oфициални правила за протичане на кампанията
- Програма за обучение на промо-екипи
- Художествено предложение за:
* визуално оформление на промоутърско облекло
* награден фонд
* щанд
* информационни материали
Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.

2.2.

Кампания 2.

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 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 10 т.
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
на
промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни
материали;
схематично
представена
креативност и атрактивност на

„СПОРТ ТОТО – Изтегли късмет“обвързана с числови
игри 6/49 и 6/42, съдържа:
- Mеханика и логистика за реализация на кампанията
- Oфициални правила за протичане на кампанията
- Програма за обучение на промо-екипи
- Художествено предложение за:
* визуално оформление на промоутърско облекло
* награден фонд
* щанд
* информационни материали
5 т.

Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.

2.3.

2.4.

Кампания 3.

Кампания 4.

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/
липси, както следва:
- Релевантно предложение за
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация;
разработени
схематично
механика
и
логистика
за 10 т.
реализация на кампанията;
изготвени
схематични
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;
схематично
представена
креативност и атрактивност на
визуалните
проектни
предложения.
Предложението за изпълнение на
поръчката
съдържа всички
10 т.
елементи по поддейността, като
по отношение на необходимите

„СПОРТ ТОТО – Гмурни се за късмет“обвързана с
игри на БСТ, съдържа:
- Mеханика и логистика за реализация на кампанията
- Oфициални правила за протичане на кампанията
- Програма за обучение на промо-екипи
- Художествено предложение за:
* визуално оформление на промоутърско облекло
* награден фонд
* щанд
* информационни материали

5 т.

5 т.

Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.

„СПОРТ ТОТО – Наръчник с покупките
милионера“обвързана с игри на БСТ, съдържа:

на

2.5.

Кампания 5.

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
на
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 1 до 2
10 т.
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/
липси, както следва:
- Релевантно предложение за
изпълнение
на
дейността,

- Mеханика и логистика за реализация на кампанията
- Oфициални правила за протичане на кампанията
- Програма за обучение на промо-екипи
- Художествено предложение за:
* визуално оформление на промоутърско облекло
* награден фонд
* щанд
* информационни материали
Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.

„СПОРТ ТОТО – Наръчник за подаръци от
милионера“обвързана с джакпотите в игрите на БСТ,
съдържа:
5 т.

- Mеханика и логистика за реализация на кампанията
- Oфициални правила за протичане на кампанията
- Програма за обучение на промо-екипи
- Художествено предложение за:
* визуално оформление на промоутърско облекло

2.6.

Кампания 6.

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
на
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 1 до 2
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/
липси, както следва:
10 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;

* награден фонд
* щанд
* информационни материали
Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.

„СПОРТ ТОТО – Любовта е с теб“обвързана с числови
игри, съдържа:

5 т.

- Mеханика и логистика за реализация на кампанията
- Oфициални правила за протичане на кампанията
- Програма за обучение на промо-екипи
- Художествено предложение за:
* визуално оформление на промоутърско облекло
* награден фонд
* щанд
* информационни материали

изготвени
схематични
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;
схематично
представена
креативност и атрактивност на
визуалните
проектни
предложения.

Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.

60
точки

30 точки

Макс. обща оценка
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

Начин на оценяване
№

Оценявани
елементи
подпоказателя

3.

Организиране,
реализиране
и
модернизиране
облика
на
предаването
„Теглене тиражите

на

Точки

Точки,
Обосновка за присъждане на точки
присъде
ни
на
Участни
ка
Предложението на Участника е изчерпателно и е
изготвено в съответствие с изискуемото от Възложителя
за съответния показател и приложимото му точкуване.

Макси
мален
брой
10 т.
точки –
30 т.

Предложена е единна концепция за изграждане на
атрактивно поднасяне на информацията с всички
необходими за целта визуални и словесни елементи,

формиращи облика на продукцията и нейното
възприемане от страна на телевизионната публика.

на Тото 2 и Втори
тото шанс“

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:

Предложението за изпълнение
на поръчката съдържа всички
елементи по поддейността, като
по отношение на 1 от
необходимите
елементи
са
налице
несъществени неточности/непъ
лноти/пропуски/липси,
както
следва:
- релевантно предложение за
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
30 т.
техническата спецификация;
- ясни и подробни предложения
за сценарий, съдържание и
рубрики в Продукцията;
- схематична обосновка на
предложенията;
схематично
представена
креативност и атрактивност на
предложенията.

●

●
●
10 т.
●

Предложението на Участника
за
осъществена
организация и реализация на телевизионна продукция
„Спорт тото“, с предложен екип, предоставящ услуги по
следните дейности:
Творчески екип /сценарист, 2-ма водещи/;
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 телевизионната продукция
– 104 бр.;
Организация и реализация на снимки за автоанонси към
телевизионната продукция с продължителност между 20
и 30 сек – 104 бр.,
Предложение за сценарии, съдържание и рубрики в
продукцията със следното блоково разпределение по
сегменти:
o

o
o

Новините на СПОРТ ТОТО – съобщаване на
печеливши от числовите игри от миналите тиражи,
нови игри, промени, джакпоти, кампании, кадри от
събитията за връчване на парични печалби и други.
Информация за всичко случващо се около числовите
игри на БСТ
Моменти на щастие – информация за моментните
лотарийни игри на БСТ, печалби, нови игри и др.
Игра на живо в студиото на СПОРТ ТОТО

o
o

Теглене на печелившите числа в игрите –
изтегляне и съобщаване на числата
Спорт и Тото – гост известен спортист, треньор,
отбор или известна личност, почитател на спорта

Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на изчерпателни
обосновки.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.
30
точки

10 точки

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

Начин на оценяване
№

Оценявани
елементи
подпоказателя

4.

Закупуване
и
разпространение на
рекламни форми в
съответните канали.

4.1.

Печатни издания.

на

Точки
Макси
мален
брой
точки –
54 т.
Наличие на:
- разработен детайлен медиен
план;
9 т.
- приложена детайлна обосновка
на предложенията;

Точки,
Обосновка за присъждане на точки
присъде
ни
на
Участни
ка
Предложението на Участника е детайлно и е изготвено в
съответствие с изискуемото от Възложителя за
съответния показател при максималния брой точки.
54 т.

9 т.

Предложението на Участника е изчерпателно, с възможно
най-много детайли за реализацията на дейността
изготвено в съответствие с изискуемото от Възложителя
за максимален брой точки по съответния подпоказател.

- детайлно предложение за
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация и
надвишаване на минималните
изиксуеми присъствия.

4.2.

4.3.

Наличие на:
- разработен детайлен медиен
план;
- приложена детайлна обосновка
на предложенията;
Национални
- детайлно предложение за
9 т.
телевизионни канали. изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация и
надвишаване на минималните
изиксуеми присъствия.
Наличие на:
- разработен детайлен медиен
план;
- приложена детайлна обосновка
на предложенията;
Интернет сайтове.
- детайлно предложение за
изпълнение
на
дейността, 9 т.
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация и
надвишаване на минималните
изиксуеми присъствия.

Предложението на участника надхвърля минималните
изискуеми присъствия:

9 т.

Профил 1– Вестник Стандарт - 51 карета
Профил 2- Вестник „Телеграф” –86 карета
Профил 3– Вестник „24 часа” -86 карета
Профил 4– Вестник „19 минути“ -46 карета
Профил 5- Вестник "Меридиан мач" -61 карета
Профил 6- Вестник "168 часа" -51 карета
Профил 7- Вестник “Трета възраст” - 29 карета
Предложението на Участника е изчерпателно, с възможно
най-много детайли за реализацията на дейността
изготвено в съответствие с изискуемото от Възложителя
за максимален брой точки по съответния подпоказател.
Предложението на участника надхвърля минималните
изискуеми присъствия:
Би Ти Ви - 810 trp`s, от които 60% в РТ
6 месеца

Предложението на Участника е изчерпателно, с
възможно най-много детайли за реализацията на
дейността изготвено в съответствие с изискуемото от
Възложителя за максимален брой точки по съответния
подпоказател. Предложението на участника надхвърля
минималните изискуеми присъствия:
9 т.
Профил 1 - www.abv.bg - 2 100 000 импресии,
Профил 2 – www.vesti.bg - 2 100 000 импресии
Профил 3 – www.pik.bg - 2 100 000 импресии
Профил 4–www.blitz.bg- 2 100 000 импресии
Профил 5 – www.edna.bg – 2 100 000 импресии
Профил 6 – www.dariknews.bg - 1600 000 импресии

4.4.

4.5.

Наличие на:
- разработен детайлен медиен
план;
- приложена детайлна обосновка
на предложенията;
- детайлно предложение за
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
посочени
в
Закупуване на радио Възложителя,
техническата спецификация и 9 т.
време.
надвишаване на минималните
изиксуеми присъствия.

Наличие на:
- разработен детайлен медиен
план;
Рекламно участие в - приложена детайлна обосновка
9 т.
социални мрежи.
на предложенията;
- детайлно предложение за
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на

Профил 7 – www.gong.bg- 1600 000 импресии
Профил 8 – www.24chasa.bg– 1600 000 импресии
Профил 9 – www.168chasa.bg – 1600 000 импресии
Профил 10 - www.7dnivoleibol.bg– 1600 000 импресии
Профил 11 - www.7dnifutbol.bg– 1600 000 импресии
Профил 12 – www.7dniski.bg – 1600 000 импресии
Профил 13 – www.7dnisofia.bg- 1 100 000 импресии
Профил 14 – www.7dniplovdiv.bg– 1 100 000 импресии
Предложението на Участника е изчерпателно, с
възможно най-много детайли за реализацията на
дейността изготвено в съответствие с изискуемото от
Възложителя за максимален брой точки по съответния
подпоказател. Предложението на участника надхвърля
минималните изискуеми присъствия:

9 т.

9 т.

Брой радио станции: 5бр.
Радио 1 – радиостанция с национално покритие
БГ Радио - радиостанция с национално покритие
Радио Енерджи - радиостанция с национално
покритие
Радио Сити - радиостанция с национално покритие
Радио Вероника - радиостанция с национално
покритие
Времетраене: от 1 мин. до 3 мин.
Брой излъчвания: 50
Предложението на Участника е изчерпателно, с
възможно най-много детайли за реализацията на
дейността изготвено в съответствие с изискуемото от
Възложителя за максимален брой точки по съответния
подпоказател. Предложението на участника надхвърля
минималните изискуеми присъствия:
рекламно присъствие въвfacebook.com

4.6.

Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация и
надвишаване на минималните
изиксуеми присъствия.
Наличие на:
- разработен детайлен медиен
план;
- приложена детайлна обосновка
на предложенията;
- детайлно предложение за
изпълнение
на
дейността,
Билбордове / пизи и
отговарящо на изискванията на
мегабордове/. Наем.
9 т.
Възложителя,
посочени
в
Монтаж и демонтаж
техническата спецификация и
надвишаване на минималните
изиксуеми присъствия.

54
точки

Период: 12 месеца
Търсени резултати: 51 000 клика
Предложението на Участника е изчерпателно, с възможно
най-много детайли за реализацията на дейността
изготвено в съответствие с изискуемото от Възложителя
за максимален брой точки по съответния подпоказател.
Предложението на участника надхвърля минималните
изискуеми присъствия:
9 т.

Брой: 112 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/.

54 точки

Макс. обща оценка
К45 е Дейност № 5. Публично, корпоративно и медийно обслужване за IIри 12-месечен период

№

Оценявани
елементи
подпоказателя

5.

Връзки с медиите.

на Начин
на оценяване

Точки,
Обосновка за присъждане на точки
присъдени на
Участника
Предложението на Участника е схематично, с минимални
Максимал
детайли за процесите и механиките, обвързани с
ен
брой
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
4т.

Точки

точки – 8
т.

5.1.

Връзки с медиите.

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/пропуски/липс
и, както следва:
- релевантни предложения
за база данни;
- формална обосновка на
предложения проект;
- посочено е примерно
съдържание на елементите 8 т.
на тема, но липсва
примерен проект;
- формално предложение
за
изпълнение
на
дейността, отговарящо на
изискванията
на
Възложителя, посочени в
техническата
спецификация.

4 т.

изискуемото от Възложителя за съответния брой точки по
всеки показател.
Предложението на Участника за:
прессъобщения до национални медии - 104 бр., вкл.
- Предложение за база данни
-Обосновка на предложения проект
-Посочено е примерно съдържание на елементите на
тема, но липсва примерен проект
Примерно съдържание:
o информация за проведен тираж
o информация за джакпотите
o нови числови и моментни лотарийни игри
o информация за тотомилионерите и други
печеливши от игрите
o информация за специални тиражи и други
извънредни игри с допълнителни печалби
o информация за събития за официално
връчване на предметни и парични награди
o информация за онлайн активности
o информация за информационните и
промоционални активности
o информация за онлайн залаганията
o информация за печелившите в играта на
живо в студиото на СПОРТ ТОТО
o информация за специалния гост в студиото
на предаването
Липсва графично оформление, от което Възложителя не
може да отсъди за спазването на корпоративните му
елементи и отличимостта на разпращаните съобщения.
-Формално предложение за изпълнение на дейността,
отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация

прессъобщения до регионални медии - 104 бр., вкл:
- Предложение за база данни
-Обосновка на предложения проект
-Посочено е примерно съдържание на елементите на
тема, но липсва примерен проект
Примерно съдържание:
o информация, свързана с отделните региони
– печалба от конкретния регион, събитие,
провеждащите се кампании и промоции в региона и
др
o информация за проведен тираж
o информация за джакпотите
o нови числови и моментни лотарийни игри
o информация за тотомилионерите и други
печеливши от игрите
o информация за специални тиражи и други
извънредни игри с допълнителни печалби
o информация за събития за официално
връчване на предметни и парични награди
o информация за онлайн активности
o информация за информационните и
промоционални активности
o информация за онлайн залаганията
o информация за печелившите в играта на
живо в студиото на СПОРТ ТОТО
o информация за специалния гост в студиото
на предаването
Липсва графично оформление, от което Възложителя не
може да отсъди за спазването на корпоративните му
елементи и отличимостта на разпращаните съобщения.

-Формално предложение за изпълнение на дейността,
отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация
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, вкл:
- Предложение за база данни
-Обосновка на предложения проект
-Посочено е примерно съдържание на елементите на
тема, но липсва примерен проект
Примерно съдържание:
o информация за рекорден джакпот
o информация за спечелени суми пари и натрупани
печалби
o информация за тотомилионери и печеливши
o информация за събитие “Награди за шампиони“
o информация за промени, нови игри, други
информационни поводи
o информация, че БСТ осигурява финансова подкрепа
за българския спорт
Липсва графично оформление, от което Възложителя не
може да отсъди за спазването на корпоративните му
елементи и отличимостта на разпращаните съобщения.
-Формално предложение за изпълнение на дейността,
отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация
Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с

5.2.

5.2.1.

Събития.

Награди
шампионите.

Максимал
ен
брой
точки – 10
т.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа
всички
елементи
по
поддейността, като по
отношение
на
необходимите елементи са
налице
несъществени неточности
/непълноти/пропуски/липс
и и са в сила от 1 до 3 от
следните твърдения:
на
проектно
графично
10 т.
предложение
за
художествено оформление
на: визия, покана и
прессъобщение;
- проектен сценарен план
за
провеждане
на
събитието;
- формално предложение
за
провеждане
на
събитието и схематична
обосновка;
релевантно
на
изискванията
на

5 т.

5 т.

изискуемото от Възложителя за съответния брой точки по
всеки показател.
Предложението на Участника за Награди на шампионите –
събитие за отличили се спортисти през годината и техните
треньори, журналисти и отбрана публика е схематично, с
минимални детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответния брой точки по
всеки показател.
Предложението на Участника за Награди на шампионите –
събитие за отличили се спортисти през годината и техните
треньори, журналисти и отбрана публика е с параметри:
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 –
-Проектно графично предложение за художествено
оформление на: визия, покана, прессъобщение
- Изготвяне на сценарен план за провеждане на
събитието включващ сценарния ред на събитието, речите на
домакините, водещите и др
-Формално предложение за провеждане на събитието и
схематична обосновка
- Предложение за изпълнение на дейността е релевантно
на исканото от Възложителя, но е непълно
- Обосновката за оригиналност и атрактивност на
предложението е формална и не дава ясна представа на

Възложителя предложение
за
изпълнение
на
поддейността.
- схематично представяне
на
оригиналност
и
атрактивност
на
предложението.

Възложителя, начина по който ще бъде представен пред
гостите и медиите.

Максимал
ен
брой
точки – 6 3 т.
т.

5.3.

Консултации – 300
часа.

5.3.

Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа
всички
елементи
по
поддейността, като по
отношение
на
необходимите елементи са
налице
несъществени неточности
/непълноти/пропуски/липс
и в от 1 до 3 от следните
Консултации – 300 твърдения:
6 т.
часа.
- 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

3 т.

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответния брой точки.
Предложението на Участника е не достатъчно изчерпателно,
но съдържа всички елементи от поддейността, което
обуславя присъждането на по-малък брой точки по
подпоказателя.
Предложението на Участника за Консултации с общ брой
300 часа, включващо:
-Схематична обосновка на предложената концепция –
-Непълна концепция за реализиране на дейността с
предложения за теми, които не са аргументирани.
- Релевантно предложение за изпълнение на дейността,
Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияминимален брой
точки.

техническата
спецификация.

5.4.

5.4.

Обучения

Обучения

Максимал
ен
брой
точки – 6 3 т.
т.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа
всички
елементи
по
поддейността, като по
отношение
на
необходимите елементи са
налице
несъществени неточности
/непълноти/пропуски/липс
и при от 1 до 3 от следните
твърдения:
- Схематична обосновка на
предложената концепция; 6 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.

3 т.

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияминимален брой
точки.
Предложението на Участника за
o Обучения за работа с целевите публики – 12 броя
o общ брой обучения – 12 броя
o брой обучени – 36 души
o обучителни материали
със следните примерни теми:
1. Внедряване на модели за поддържаща
комуникация с целевите групи
2. Правила при работа с целевите публики
3. Работа с целеви публики – стандарти на работа
4. Изграждане на доверие в целевите публики –
техники и похвати
5. Оценка и анализ на работата с целеви публики.
Мониторинг
6. Убеждаващо въздействие – принципи

Медийни обучения – 12 броя
o общ брой обучения – 12 броя
o брой обучени – 30 души
o обучителни материали
o снимачна и звукозаписна техника
със следните примерни теми:
o

1. Медиен интерес – насърчаване

2.
3.
4.
5.
6.

5.5.

5.5.

Присъствие
в
социалните мрежи

Максимал
ен
брой
точки – 8
т.

Наличие на:
- Детайлна обосновка на
предложението;
- Детайлнен примерен
план за публикациите за
един месец;
- Детайлно предложение за
Присъствие
в
изпълнение на дейността, 8 т.
социалните мрежи
отговарящо
на
изискванията
на
Възложителя, посочени в
техническата
спецификация.

8 т.

8 т.

Медиен интерес – париране
Привличане на медиен интерес
Специфики при работа с медии
Основни правила при работа с медии
Изграждане на положителен образ на БСТ пред
медиите

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияминимален брой
точки.
Предложението на Участника е изчерпателно, с възможно
най-много детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за максимален брой точки по
съответния показател.
Предложението на Участника:
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/
Активации:
 5 бр. Визии за активации
o Брой визии: 5 бр.
o Брой теми: 5 теми, които се адаптират през
годината.

1. Участието в игрите на БСТ направи 93-ма българи
тотомилионери – следващият може да си ти
2. Участието в игрите на БСТ сбъдва мечтите ви
3. Когато участваш в игрите на БСТ подпомагаш
развитието на българския спорт
4. Моментните лотарийни игри на Спорт Тото са с найголемите и бързи печалби
5. Разнообразни игри и печалби от Спорт Тото според
всеки вкус
Предложението на Участника е изчерпателно, с възможно
най-много детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за максимален брой точки по
съответния подпоказател.

5.6.

5.6.1.
5.6.2.

Онлайн активности
насочени
към
младите хора (18 –
30 год.)

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

Максимал
ен
брой
точки – 10 5 т.
т.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа
всички
елементи
по
поддейността, като по
отношение
на
необходимите елементи са
налице
10 т.
несъществени неточности
/непълноти/пропуски/липс
и в 1 от следните
твърдения:
- Детайлен проект за
графично и вербално

5 т.

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияброй точки.
Предложението на Участника:
● Активности, насочени към младите – организиране
на онлайн конкурс във фейсбук за привличане на
аудитория от целевата група.
Идейно предложение „Сподели СПОРТ ТОТО и спечели“
o Фейсбук приложение
o Слоган за конкурса
o Условия за участие
o Правила на конкурса
o Жури за избор на победители
o Награден фонд – 10 000 лв.
●

Кампания за популяризиране на онлайн залаганията
на БСТ – организиране на онлайн конкурс, който
цели привличане интереса на младата аудитория към

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.

5.7.

5.7.

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.

игрите на
параметри:

Български

спортен

тотализаторс

Идейно предложение „А ти игра ли тото онлайн?“
o Фейсбук приложение
o Слоган за конкурса
o Условия за участие
o Правила на конкурса
o Жури за избор на победители
o Награден фонд – 10 000 лв.

Максимал
ен
брой
точки – 10
т.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа
всички
елементи
по
поддейността, като по
отношение
на
10 т.
необходимите елементи са
налице
несъществени неточности
/непълноти/пропуски/липс
и и е в сила 1 от следните
твърдения:

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияброй точки.
Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияброй точки.
5 т.

5 т.

Предложението на Участника за 52 събития, включващо
следните параметри:
o
гости - 35 души;
o място – централна локация в
населеното място, в което е
спечелена наградата;
o
водещ;
o
сценарий;
o техническа поддръжка – озвучаване,
осветление, сцена, декорация;
o репортажи от събитията – 35 броя;
o визия на плакатите;

- детайлно 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.

o

покани – 35 броя;

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияброй точки.

Максимал
ен
брой
точки – 6
т.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа
всички
елементи
по
поддейността, като по
отношение
на
необходимите елементи са
6 т.
налице
несъществени неточности
/непълноти/пропуски/липс
и и е в сила от 1 до 3 от
следните твърдения:
- проект за графично
оформление;

3 т.

3 т.

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияброй точки.
Предложението на Участника за 12 бр. на вътрешен вестник
е схематично, с минимални детайли за процесите и
механиките, обвързани с реализацията на дейността
изготвено в съответствие с изискуемото от Възложителя за
съответнияброй точки.
Предложени са следните основни рубрики:
o Спорт тото новини
o Тото игрите и тото печалбите;
o Тото интервю - интервю с представител на ДП
“БСТ“ и/или спортните среди;
o Спорт Тото идва във вашия град;
o Тото Анонси
Предложението не е достатъчно креативно и атрактивно.

- 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.

Максимал
ен
брой
точки – 6
т.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа
всички
елементи
по
поддейността, като по
отношение
на
необходимите елементи са
6 т.
налице
несъществени неточности
/непълноти/пропуски/липс
и от 1 до 3 от следните
твърдения:
- Схематична обосновка на
предложената концепция;

3 т.

3 т.

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияминимален брой
точки.
Предложението на Участника за 12 бр. медиа мониторинг на
информацията, свързана с активностите на ММС, БСТ,
Държавна Комисия по Хазарта, конкуренция и информация,
свързана с регулацията на сектора е схематично, с
минимални детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияминимален брой
точки.
Информацията ще бъде систематизирана по теми, дати,
медии

- 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

39 точки

К46 е Дейност № 6. Производства и предпечатна подготовка за IIри 12-месечен период
Начин на оценяване

Точки,
присъдени
на
Участника

Оценявани елементи на
подпоказателя

Точки

6

Производства
и
предпечатна подготовка

Макси
мален
брой
48 т.
точки –
48т.

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

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

№

Наличие на:
- релевантен мострен материал по
всеки от изискуемите елементи;
детайлна
обосновка
на
48 т.
представеното предложение;
релевантна
графична
визуализация
на
всеки
от
изискуемите елементи;

48 т.

Обосновка за присъждане на точки

Предложението на Участника е изчерпателно, с
възможно най-много детайли за процесите и
механиките, обвързани с реализацията на
дейността изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за максимален брой точки по
съответния показател.
Предложението на Участника за производството
на: Плакати / тиражни, информационни и
промоционални активности и кампании и събития
/ - 300 000 бр; Флаери /тиражни, информационни и
промоционални активности и кампании и събития/
- 200 000 бр.;Покани: 100 бр.; Балони - 500 бр.; Рол
банер – медия + печат на винил - 1 бр.; Печат на
винил за пизи и мегабордове - 500 бр. Винили.

активности и кампании и
събития/
Покани
Балони
Рол банер – медиа + печат
на винил
Печат на винил за пизи и
мегабордове

- Детайлно предложение за
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.

Макс. обща оценка

Предложението на Участника е изчерпателно, с
възможно най-много детайли за процесите и
механиките, обвързани с реализацията на
дейността изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за максимален брой точки по
съответните подпоказатели. Налични са мострени
материали за всеки от изискуемите елементи,
както и графичнавизуализация на всички
изискуеми елементи.
48 точки

48 точки

К5 Техническо предложение за IIIти 12-месечен период
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.
К51 е Дейност 1 Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на идейно-художествени концепции за IIIти 12-месечен период

Начин на оценяване
№

Оценявани
елементи
подпоказателя

1

Създаване
творческа
платформа
изграждане
реализация

Точки,
Обосновка за присъждане на точки
присъде
ни
на
Участни
ка

на

Точки

на

Макси
мален
брой
30 т.
точки –
62т.

за
и
на

Предложението на Участника за създаване на творческа
платформа за изграждане и реализация на идейнохудожествени концепции по конкретно фиксираните

поддейности от тази точка е изчерпателно, с възможно
най-много детайли за процесите и механиките, обвързани
с реализацията на дейността и е изготвено в съответствие
с изискуемото от Възложителя за съответния показател.

идейнохудожествени
концепции
по
конкретно
фиксираните
поддейности от тази
точка

o

1.1.

Рекламни послания.

Наличие на:
Ясно,
детайлно
и
изчерпателно предложение за
изпълнение на поддейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация;
13т.
Разработена
художествена
платформа
и
конкретни
проектни
предложения по всеки един
елемент от заданието
Детайлна обосновка за
всички елементи от заданието;

o
o
13т.

Творческата платформа, предложена за третия 12месечен период, е ориентирана основно към
популяризиране на печалбите, които ДП БСТ предоставя
на участниците. Предложените инструменти за
комуникация са с неотличими елементи, неатрактивни и
не обхващат повече от една игра или награда, което е
крайно недостатъчно за комуникационната политика на
ДП БСТ. Залага се на еднотипност в различните визуални
елементи, без да има креативност и атрактивност в
крайния продукт.
Предложението на Участника:
Един брой имиджово послание: „СПОРТ ТОТО –
сезонът на джакпотите”
/имиджова кампанияза всички числови игри на ДП БСТ/
Шест броя послания, обвързани с информационни и
промоционални активности:
„СПОРТ ТОТО – Точно в десятката”
/ Кампания 1 - обвързана с джакпотите в игрите на БСТ/
„ Спорт Тото – Уцели късмета”
/Кампания 2 - обвързана с числови игри/
„ СПОРТ ТОТО – Скок в пясъка”

/Кампания 3 - обвързана с игрите на БСТ /

Креативност
и
атрактивност на проектните
предложения.

„ СПОРТ ТОТО – Завърти и спечели”
/Камнапия 4 - обвързана с игрите на БСТ /

-

„СПОРТ ТОТО – Хвани си късмета”
/ Кампания 5 - обвързана с джакпотите в игрите на БСТ/
„ СПОРТ ТОТО – Зимен късмет”
/Кампания 6 - обвързана с числови игри/
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при максимален
брой точки, тъй като рекламните послания са запомними
в медийната среда.
Предложението на Участника за:

Рекламни визии

1.2.

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,
посочени
в
техническата спецификация;
Разработване
на
художествена платформа и

Тиражен плакат, с включено актуализиране след всеки
тираж в деня на неговото провеждане – Четвъртък и
Неделя, както и редизайн на същия.
/Позиционирани са всички важни печалби от игрите на
БСТ.Не са използвани ярки иатрактивни цветове./
20т.

10т.

Тиражен плакат с празничен дизайн - Великден,
Коледа, Нова Година
/Твърде много еднотипни елементи,от което се губи
визуализацията на допълнителна награда.Не са
използвани атрактивни цветове./
Плакат с празничен дизайн - специална награда Великден и Нова Година

-

конкретни
проектни
предложения
по
всички
изискуеми
визии.
според
посочения брой визии от
заданието
формална обосновка за
всички
елементи
от
поддейността;
- креативност и атрактивност,
релевантна на елементите на
поддейността.

/Твърде много еднотипни елементи, от което се губи
визуализацията на допълнителна награда./
Чекове за печеливши – числови игри
/Твърде много елементи, от което се губи визуализацията
на наградата, логото и играта./
Чекове за печеливши – моментни лотарийни игри
/Твърде много елементи, от което се губи визуализацията
на наградата, логото и играта./
Шаблон за продуктова визия за числови игри
/Неясна комуникация между визия, послание, продукт.
Използвани са непривличащи вниманието цветове./
Шаблон за продуктова визия за моментни лотарийни
игри
/Неясна комуникация между визия, послание, продукт.
Използвани са непривличащи вниманието цветове./
Промоционални кампании
o
o
o

Визия по кампания 1
Визия по кампания 2
Визия по кампания 3
Визия по камнапия 4
Визия по кампания 5
Визия по кампания 6
/ Неясна комуникация между визия, послание, продукт.
Основните елементи важни за визията са неотличими и не

става категорично ясна целта на предложените визии.
Използвани са непривличащи вниманието цветове./
Промотиране на ТВ предаване
/Възможност за ясна асоцияция с лица или елементи
свързани със Спорт тото./

Рекламни
видеоклипове.

1.3.

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
16 т.
/липси, както следва:
Формално предложение
за изпълнение на поддейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация;
схематично разработване
на художествена платформа

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства,
развитие на визиите.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.
Предложението на Участника за имиджов и телевизионен
клип:
- 1 бр. имиджови с продължителност 40 сек
/ Неясно послание и липса на емоционална обвързаност
между визуалния инструмент и зрителя. Неотличимост и
липса на креативност и атрактивност на предложенията/
4 т.

и продуктови клипове:
- Продуктов клип за промотиране на джакпот
Обхват: 50 бр. с продължителност 10 сек
Тема: Джакпот
Формат: игрален и 2D aнимация
/Показва се основния джакпот и игрита в която е
натрупан. Еднотипност, която ще доведе до трудна
различимост сред аудиторията/

-

1.4.

Изработка
интернет-банери

на

и/или по част от изискуемите
всеки един от имиджовите
клипове и по един от всеки от
продуктовите клипове;
Разработване
на
Storyboard
по
изискуемият
имиджов клип;
формална обосновка за
всички
елементи
от
поддейността;
- креативност и атрактивност,
релевантна на елементите на
поддейността.

- Продуктов клип за промотиране на моментни
лотарийни игри
Обхват: 7 бр. с продължителност 30 сек
Тема: Моментни лотарийни игри
Формат: игрален и 2D aнимация
/Не се акцентира на конкретната игра или важен елемент
от нея. Еднотипност и липса на креативност и
атрактивност на предложенията./
- Продуктов клип за представяне на печеливши в
игрите на БСТ
Обхват: 2 бр. с продължителност 30 сек. и дълга версия
между 1 мин. и 2 мин. /за всеки клип/.
Тема: Печеливши в игрите на ДП БСТ
Формат: игрален и 2D aнимация
/Липса на емоционална връзка между печелившия и
зрителя. Липсва личната история, емоцията от печалбата.
Статичност и липса на креативност и атрактивност на
предложенията./

13 т.

3 т.

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства,
развитие на картината.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при минималния
брой точки.
Предложението на Участника за изработка на интернетбанери със следните характеристики:

Предложението за изпълнение
на поръчката съдържа всички
банери
елементи
по
поддейността,
като
по
отношение на от 3 до 7
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 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.

- Анимирани банери – тиражна визия
●
●
●
●

Технология: GIF;
Размери: 300x250;
Обхват: 52 бр.
Редизайн
/Позиционирани са всички важни печалби от игрите на
БСТ.Не са използвани ярки иатрактивни цветове. Липса
на динамика при показването на елементите./
- Статични банери – тиражна визия

●
●
●
●

Технология: jpg;
Размери: 1920x400;
Обхват: 52 бр.
Редизайн
/Позиционирани са всички важни печалби от игрите на
БСТ.Не са използвани ярки иатрактивни цветове./
- Анимирани банери – празнична визия

●
●
●

Технология: GIF;
Размери: 300x250;
Обхват: 2 бр.
/Твърде много еднотипни елементи, от което се губи
визуализацията на допълнителна награда.Не са
използвани атрактивни цветове.Липса на динамика при
показването на елементите./
- Статични банери – празнична визия

●

Технология: jpg;

●
●

Размери: 1920x400;
Обхват: 2 бр.
/ Твърде много еднотипни елементи, от което се губи
визуализацията на допълнителна награда.Не са
използвани атрактивни цветове.Липса на динамика при
показването на елементите./
- Анимирани банери –
промоционални кампании

●
●
●

визии

и

Технология: GIF;
Размери: 300x250;
Обхват: 8 бр.
/Неясна комуникация между визия, послание, продукт.
Основните елементи важни за визията са неотличими и не
става категорично ясна целта на предложените визии.
Използвани
са
непривличащи
вниманието
цветове.Липсват визуализации по всички искуеми
банери./
- Статични банери –
промоционални кампании

●
●
●

продуктови

продуктови

визии

и

Технология: jpg;
Размери: 1920x400;
Обхват: 8 бр.
/Неясна комуникация между визия, послание, продукт.
Основните елементи важни за визията са неотличими и не
става категорично ясна целта на предложените визии.
Използвани
са
непривличащи
вниманието
цветове.Липсват визуализации по всички искуеми
банери./
- Анимирани банери – промотиране на ТВ предаване

●
●
●

Технология: GIF;
Размери: 300x250;
Обхват: 1 бр.
/Възможност за ясна асоцияция с лица или елементи
свързани със Спорт тото. Липса на динамика при
показването на елементите./
Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства,
развитие на картината.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.

62
точки

30 точки

Макс. обща оценка
К52 е Дейност 2 Информационни и промоционални активности и кампании за IIIти 12-месечен период

Начин на оценяване
№

Оценявани
елементи
подпоказателя

2.

Информационни
промоционални
активности
кампании

на
и
и

Точки

Макси
мален
брой

Точки,
Обосновка за присъждане на точки
присъде
ни
на
Участни
ка
Предложението на Участника за промоционални
активности за първия период е формално и непълносъс
схематично посочване на за процесите и механиките,
30 т.
обвързани с реализацията на дейността.Изготвено е в

според с изискуемото от Възложителя за съответния
показател при допустимия брой точки.

точки –
60 т.

Липсва е стратегия за планиране и реализиране на
активностите, предложени от участника, като са
обхванати непълно продуктите от портфолиото на
Възложителя.

2.1.

Кампания 1.

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
10 т.
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
на
промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни
материали;

„СПОРТ ТОТО – Точно в десятката“обвързана с
джакпотите в игрите на БСТ, съдържа:
- Mеханика и логистика за реализация на кампанията
- Oфициални правила за протичане на кампанията
- Програма за обучение на промо-екипи
- Художествено предложение за:
* визуално оформление на промоутърско облекло
* награден фонд
* щанд
* информационни материали
5 т.

Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.

2.2.

Кампания 2.

2.3.

Кампания 3.

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 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 10 т.
реализация на кампанията;
изготвени
схематични
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;
схематично
представена
креативност и атрактивност на
визуалните
проектни
предложения.
Предложението за изпълнение на
10 т.
поръчката
съдържа всички

„СПОРТ ТОТО – Уцели късмета“обвързана с числови
игри на БСТ, съдържа:
- Mеханика и логистика за реализация на кампанията
- Oфициални правила за протичане на кампанията
- Програма за обучение на промо-екипи
- Художествено предложение за:
* визуално оформление на промоутърско облекло
* награден фонд
* щанд
* информационни материали

5 т.

5 т.

Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.

„СПОРТ ТОТО – Скок в пясъка“обвързана с игри на
БСТ, съдържа:

2.4.

Кампания 4.

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
на
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
10 т.
елементи са налице от 1 до 2
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/
липси, както следва:

- Mеханика и логистика за реализация на кампанията
- Oфициални правила за протичане на кампанията
- Програма за обучение на промо-екипи
- Художествено предложение за:
* визуално оформление на промоутърско облекло
* награден фонд
* щанд
* информационни материали
Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.

„СПОРТ ТОТО – Завърти и спечели“обвързана с игри
на БСТ, съдържа:
5 т.

- Mеханика и логистика за реализация на кампанията
- Oфициални правила за протичане на кампанията
- Програма за обучение на промо-екипи

2.5.

Кампания 5.

- 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
на
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 1 до 2
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/ 10 т.
липси, както следва:
- Релевантно предложение за
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация;

- Художествено предложение за:
* визуално оформление на промоутърско облекло
* награден фонд
* щанд
* информационни материали
Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.

„СПОРТ ТОТО – Хвани си късмета“обвързана с
джакпотите в игрите на БСТ, съдържа:

5 т.

- Mеханика и логистика за реализация на кампанията
- Oфициални правила за протичане на кампанията
- Програма за обучение на промо-екипи
- Художествено предложение за:
* визуално оформление на промоутърско облекло
* награден фонд
* щанд
* информационни материали

2.6.

Кампания 6.

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
на
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 1 до 2
несъществени
неточности/непълноти/пропуски/
липси, както следва:
- Релевантно предложение за
10 т.
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

Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.

„СПОРТ ТОТО – Зимен мартенски късмет“обвързана
с числови игри, съдържа:

5 т.

- Mеханика и логистика за реализация на кампанията
- Oфициални правила за протичане на кампанията
- Програма за обучение на промо-екипи
- Художествено предложение за:
* визуално оформление на промоутърско облекло
* награден фонд
* щанд
* информационни материали
Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на ясна мотивация
на подбора на цветове, елементи, изразни средства.

на кампанията и програма за
обучение на промо-екипи;
- Художествено предложение за
визуално
оформление
на
промоутърско облекло, награден
фонд, щанд и информационни
материали;
схематично
представена
креативност и атрактивност на
визуалните
проектни
предложения.

Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.

60
точки

30 точки

Макс. обща оценка
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

Начин на оценяване
№

Оценявани
елементи
подпоказателя

3.

Организиране,
реализиране
и
модернизиране
облика
на
предаването
„Теглене тиражите
на Тото 2 и Втори
тото шанс“

на

Точки

Точки,
Обосновка за присъждане на точки
присъде
ни
на
Участни
ка
Предложението на Участника е изготвено в съответствие
с изискуемото от Възложителя за съответния показател и
приложимото му точкуване.

Макси
мален
брой
10 т.
точки –
30 т.

Предложена е единна концепция за изграждане на
атрактивно поднасяне на информацията с всички
необходими за целта визуални и словесни елементи,
формиращи облика на продукцията и нейното
възприемане от страна на телевизионната публика.

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:

Предложението за изпълнение
на поръчката съдържа всички
елементи по поддейността, като
по отношение на 1 от
необходимите
елементи
са
налице
несъществени неточности/непъ
лноти/пропуски/липси,
както
следва:
- релевантно предложение за
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация;
- ясни и подробни предложения 30 т.
за сценарий, съдържание и
рубрики в Продукцията;
- схематична обосновка на
предложенията;
схематично
представена
креативност и атрактивност на
предложенията.

●

●
●
10 т.
●

Предложението на Участника
за
осъществена
организация и реализация на телевизионна продукция
„Спорт тото“, с предложен екип, предоставящ услуги по
следните дейности:
Творчески екип /сценарист, 2-ма водещи/;
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 телевизионната продукция
– 104 бр.;
Организация и реализация на снимки за автоанонси към
телевизионната продукция с продължителност между 20
и 30 сек – 104 бр.,
Предложение за сценарии, съдържание и рубрики в
продукцията със следното блоково разпределение по
сегменти:
o

o
o
o

Новините на СПОРТ ТОТО – съобщаване на
печеливши от числовите игри от миналите тиражи,
нови игри, промени, джакпоти, кампании, кадри от
събитията за връчване на парични печалби и други.
Информация за всичко случващо се около числовите
игри на БСТ
Моменти на щастие – информация за моментните
лотарийни игри на БСТ, печалби, нови игри и др.
Игра на живо в студиото на СПОРТ ТОТО
Теглене на печелившите числа в игрите –
изтегляне и съобщаване на числата

o

Спорт и Тото – гост известен спортист, треньор,
отбор или известна личност, почитател на спорта

Предложението на Участника е формално, с минимални
детайли за всяко предложение и липса на изчерпателни
обосновки.
Предложението е изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за съответния показател при допустимия
брой точки.
30
точки

10 точки

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

Начин на оценяване
№

Оценявани
елементи
подпоказателя

4.

Закупуване
и
разпространение на
рекламни форми в
съответните канали.

4.1.

Печатни издания.

на

Точки
Макси
мален
брой
точки –
54 т.
Наличие на:
- разработен детайлен медиен
план;
- приложена детайлна обосновка 9 т.
на предложенията;
- детайлно предложение за
изпълнение
на
дейността,

Точки,
Обосновка за присъждане на точки
присъде
ни
на
Участни
ка
Предложението на Участника е детайлно и е изготвено в
съответствие с изискуемото от Възложителя за
съответния показател при максималния брой точки.
54 т.

9 т.

Предложението на Участника е изчерпателно, с възможно
най-много детайли за реализацията на дейността
изготвено в съответствие с изискуемото от Възложителя
за максимален брой точки по съответния подпоказател.
Предложението на участника надхвърля минималните
изискуеми присъствия:

отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация и
надвишаване на минималните
изиксуеми присъствия.

4.2.

4.3.

Наличие на:
- разработен детайлен медиен
план;
- приложена детайлна обосновка
на предложенията;
Национални
- детайлно предложение за
9 т.
телевизионни канали. изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация и
надвишаване на минималните
изиксуеми присъствия.
Наличие на:
- разработен детайлен медиен
план;
- приложена детайлна обосновка
на предложенията;
- детайлно предложение за
изпълнение
на
дейността,
Интернет сайтове.
отговарящо на изискванията на
9 т.
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация и
надвишаване на минималните
изиксуеми присъствия.

9 т.

Профил 1– Вестник Стандарт - 51 карета
Профил 2- Вестник „Телеграф” –86 карета
Профил 3– Вестник „24 часа” -86 карета
Профил 4– Вестник „19 минути“ -46 карета
Профил 5- Вестник "Меридиан мач" -61 карета
Профил 6- Вестник "168 часа" -51 карета
Профил 7- Вестник “Трета възраст” - 29 карета
Предложението на Участника е изчерпателно, с възможно
най-много детайли за реализацията на дейността
изготвено в съответствие с изискуемото от Възложителя
за максимален брой точки по съответния подпоказател.
Предложението на участника надхвърля минималните
изискуеми присъствия:
Би Ти Ви - 810 trp`s, от които 60% в РТ
6 месеца

Предложението на Участника е изчерпателно, с
възможно най-много детайли за реализацията на
дейността изготвено в съответствие с изискуемото от
Възложителя за максимален брой точки по съответния
подпоказател. Предложението на участника надхвърля
минималните изискуеми присъствия:
9 т.

Профил 1 - www.abv.bg - 2 100 000 импресии,
Профил 2 – www.vesti.bg - 2 100 000 импресии
Профил 3 – www.pik.bg - 2 100 000 импресии
Профил 4–www.blitz.bg- 2 100 000 импресии
Профил 5 – www.edna.bg – 2 100 000 импресии
Профил 6 – www.dariknews.bg - 1600 000 импресии
Профил 7 – www.gong.bg- 1600 000 импресии
Профил 8 – www.24chasa.bg– 1600 000 импресии
Профил 9 – www.168chasa.bg – 1600 000 импресии

4.4.

4.5.

Наличие на:
- разработен детайлен медиен
план;
- приложена детайлна обосновка
на предложенията;
- детайлно предложение за
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
посочени
в
Закупуване на радио Възложителя,
9 т.
техническата
спецификация
и
време.
надвишаване на минималните
изиксуеми присъствия.

Наличие на:
- разработен детайлен медиен
план;
- приложена детайлна обосновка
на предложенията;
Рекламно участие в
- детайлно предложение за 9 т.
социални мрежи.
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация и

Профил 10 - www.7dnivoleibol.bg– 1600 000 импресии
Профил 11 - www.7dnifutbol.bg– 1600 000 импресии
Профил 12 – www.7dniski.bg – 1600 000 импресии
Профил 13 – www.7dnisofia.bg- 1 100 000 импресии
Профил 14 – www.7dniplovdiv.bg– 1 100 000 импресии
Предложението на Участника е изчерпателно, с
възможно най-много детайли за реализацията на
дейността изготвено в съответствие с изискуемото от
Възложителя за максимален брой точки по съответния
подпоказател. Предложението на участника надхвърля
минималните изискуеми присъствия:

9 т.

9 т.

Брой радио станции: 5бр.
Радио 1 – радиостанция с национално покритие
БГ Радио - радиостанция с национално покритие
Радио Енерджи - радиостанция с национално
покритие
Радио Сити - радиостанция с национално покритие
Радио Вероника - радиостанция с национално
покритие
Времетраене: от 1 мин. до 3 мин.
Брой излъчвания: 50
Предложението на Участника е изчерпателно, с
възможно най-много детайли за реализацията на
дейността изготвено в съответствие с изискуемото от
Възложителя за максимален брой точки по съответния
подпоказател. Предложението на участника надхвърля
минималните изискуеми присъствия:
рекламно присъствие въвfacebook.com
Период: 12 месеца
Търсени резултати: 51 000 клика

4.6.

надвишаване на минималните
изиксуеми присъствия.
Наличие на:
- разработен детайлен медиен
план;
- приложена детайлна обосновка
на предложенията;
- детайлно предложение за
изпълнение
на
дейността,
Билбордове / пизи и
отговарящо на изискванията на
мегабордове/. Наем.
9 т.
Възложителя,
посочени
в
Монтаж и демонтаж
техническата спецификация и
надвишаване на минималните
изиксуеми присъствия.

54
точки

Предложението на Участника е изчерпателно, с възможно
най-много детайли за реализацията на дейността
изготвено в съответствие с изискуемото от Възложителя
за максимален брой точки по съответния подпоказател.
Предложението на участника надхвърля минималните
изискуеми присъствия:
9 т.

Брой: 112 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/.

54 точки

Макс. обща оценка
К55 е Дейност № 5. Публично, корпоративно и медийно обслужване за IIIти 12-месечен период

№

Оценявани
елементи
подпоказателя

5.

Връзки с медиите.

на Начин
на оценяване

Точки,
Обосновка за присъждане на точки
присъдени на
Участника
Предложението на Участника е схематично, с минимални
Максимал
детайли за процесите и механиките, обвързани с
ен
брой
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
точки – 8
изискуемото от Възложителя за съответния брой точки по
4т.
т.
всеки показател.

Точки

5.1.

Връзки с медиите.

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/пропуски/липс
и, както следва:
- релевантни предложения
за база данни;
- формална обосновка на
предложения проект;
- посочено е примерно
съдържание на елементите
на тема, но липсва 8 т.
примерен проект;
- формално предложение
за
изпълнение
на
дейността, отговарящо на
изискванията
на
Възложителя, посочени в
техническата
спецификация.

4 т.

Предложението на Участника за:
прессъобщения до национални медии - 104 бр., вкл.
- Предложение за база данни
-Обосновка на предложения проект
-Посочено е примерно съдържание на елементите на
тема, но липсва примерен проект
Примерно съдържание:
o информация за проведен тираж
o информация за джакпотите
o нови числови и моментни лотарийни игри
o информация за тотомилионерите и други
печеливши от игрите
o информация за специални тиражи и други
извънредни игри с допълнителни печалби
o информация за събития за официално
връчване на предметни и парични награди
o информация за онлайн активности
o информация за информационните и
промоционални активности
o информация за онлайн залаганията
o информация за печелившите в играта на
живо в студиото на СПОРТ ТОТО
o информация за специалния гост в студиото
на предаването
Липсва графично оформление, от което Възложителя не
може да отсъди за спазването на корпоративните му
елементи и отличимостта на разпращаните съобщения.
-Формално предложение за изпълнение на дейността,
отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация
прессъобщения до регионални медии - 104 бр., вкл:

- Предложение за база данни
-Обосновка на предложения проект
-Посочено е примерно съдържание на елементите на
тема, но липсва примерен проект
Примерно съдържание:
o информация, свързана с отделните региони
– печалба от конкретния регион, събитие,
провеждащите се кампании и промоции в региона и
др
o информация за проведен тираж
o информация за джакпотите
o нови числови и моментни лотарийни игри
o информация за тотомилионерите и други
печеливши от игрите
o информация за специални тиражи и други
извънредни игри с допълнителни печалби
o информация за събития за официално
връчване на предметни и парични награди
o информация за онлайн активности
o информация за информационните и
промоционални активности
o информация за онлайн залаганията
o информация за печелившите в играта на
живо в студиото на СПОРТ ТОТО
o информация за специалния гост в студиото
на предаването
Липсва графично оформление, от което Възложителя не
може да отсъди за спазването на корпоративните му
елементи и отличимостта на разпращаните съобщения.
-Формално предложение за изпълнение на дейността,
отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация

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, вкл:
- Предложение за база данни
-Обосновка на предложения проект
-Посочено е примерно съдържание на елементите на
тема, но липсва примерен проект
Примерно съдържание:
o информация за рекорден джакпот
o информация за спечелени суми пари и натрупани
печалби
o информация за тотомилионери и печеливши
o информация за събитие “Награди за шампиони“
o информация за промени, нови игри, други
информационни поводи
o информация, че БСТ осигурява финансова подкрепа
за българския спорт
Липсва графично оформление, от което Възложителя не
може да отсъди за спазването на корпоративните му
елементи и отличимостта на разпращаните съобщения.
-Формално предложение за изпълнение на дейността,
отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени
в техническата спецификация
Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответния брой точки по
всеки показател.

5.2.

5.2.1.

Събития.

Награди
шампионите.

Максимал
ен
брой
точки – 10
т.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа
всички
елементи
по
поддейността, като по
отношение
на
необходимите елементи са
налице
несъществени неточности
/непълноти/пропуски/липс
и и са в сила от 1 до 3 от
следните твърдения:
проектно
графично
на предложение
за 10 т.
художествено оформление
на: визия, покана и
прессъобщение;
- проектен сценарен план
за
провеждане
на
събитието;
- формално предложение
за
провеждане
на
събитието и схематична
обосновка;
релевантно
на
изискванията
на
Възложителя предложение

5 т.

5 т.

Предложението на Участника за Награди на шампионите –
събитие за отличили се спортисти през годината и техните
треньори, журналисти и отбрана публика е схематично, с
минимални детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответния брой точки по
всеки показател.
Предложението на Участника за Награди на шампионите –
събитие за отличили се спортисти през годината и техните
треньори, журналисти и отбрана публика е с параметри:
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 –
-Проектно графично предложение за художествено
оформление на: визия, покана, прессъобщение
- Изготвяне на сценарен план за провеждане на
събитието включващ сценарния ред на събитието, речите на
домакините, водещите и др
-Формално предложение за провеждане на събитието и
схематична обосновка
- Предложение за изпълнение на дейността е релевантно
на исканото от Възложителя, но е непълно
- Обосновката за оригиналност и атрактивност на
предложението е формална и не дава ясна представа на
Възложителя, начина по който ще бъде представен пред
гостите и медиите.

за
изпълнение
на
поддейността.
- схематично представяне
на
оригиналност
и
атрактивност
на
предложението.

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответния брой точки.
Максимал
ен
брой
точки – 6 3 т.
т.

5.3.

Консултации – 300
часа.

5.3.

Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа
всички
елементи
по
поддейността, като по
отношение
на
необходимите елементи са
налице
несъществени неточности
/непълноти/пропуски/липс
и в от 1 до 3 от следните
Консултации – 300 твърдения:
6 т.
часа.
- 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

3 т.

Предложението на Участника е не достатъчно изчерпателно,
но съдържа всички елементи от поддейността, което
обуславя присъждането на по-малък брой точки по
подпоказателя.
Предложението на Участника за Консултации с общ брой
300 часа, включващо:
-Схематична обосновка на предложената концепция –
-Непълна концепция за реализиране на дейността с
предложения за теми, които не са аргументирани.
- Релевантно предложение за изпълнение на дейността,
Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияминимален брой
точки.

техническата
спецификация.

5.4.

5.4.

Обучения

Обучения

Максимал
ен
брой
точки – 6 3 т.
т.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа
всички
елементи
по
поддейността, като по
отношение
на
необходимите елементи са
налице
несъществени неточности
/непълноти/пропуски/липс
и при от 1 до 3 от следните
твърдения:
- Схематична обосновка на
предложената концепция; 6 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.

3 т.

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияминимален брой
точки.
Предложението на Участника за
o Обучения за работа с целевите публики – 12 броя
o общ брой обучения – 12 броя
o брой обучени – 36 души
o обучителни материали
със следните примерни теми:
1. Поддържаща и последваща комуникация с
целевите публики
2. Вътрешнокорпоративни процедури за работа с
целевите публики
3. Медиаторство
4. Техники за мотивиране на целевите групи
5. Изграждане на двустранна комуникация с
целевите групи
6. Презентиране на политиките на БСТ пред външни
публики
Медийни обучения – 12 броя
o общ брой обучения – 12 броя
o брой обучени – 30 души
o обучителни материали
o снимачна и звукозаписна техника
със следните примерни теми:
o

1. Поведение в различна медийна среда

2. Поддържане на добронамерена комуникация с
медиите
3. Медиа мониторинг и анализ
4. Поведение пред камера и микрофон – основни
похвати
5. Практически тренинг – тренировъчно даване на
интервю пред камера и микрофон
6. Електронни, печатни, интернет медии –
специфики на работата

Максимал
ен
брой
точки – 8
т.

5.5.

Присъствие
в
социалните мрежи

5.5.

Наличие на:
- Детайлна обосновка на
предложението;
- Детайлнен примерен
план за публикациите за
един месец;
Присъствие
в
- Детайлно предложение за 8 т.
социалните мрежи
изпълнение на дейността,
отговарящо
на
изискванията
на
Възложителя, посочени в
техническата
спецификация.

8 т.

8 т.

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияминимален брой
точки.
Предложението на Участника е изчерпателно, с възможно
най-много детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за максимален брой точки по
съответния показател.
Предложението на Участника:
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/
Активации:
 5 бр. Визии за активации
o Брой визии: 5 бр.

Брой теми: 5 теми, които се адаптират през
годината.
Участието в игрите на БСТ направи 93-ма българи
тотомилионери – следващият може да си ти
Участието в игрите на БСТ сбъдва мечтите ви
Когато участваш в игрите на БСТ подпомагаш
развитието на българския спорт
Моментните лотарийни игри на Спорт Тото са с
най-големите и бързи печалби
Разнообразни игри и печалби от Спорт Тото
според всеки вкус
o

1.
2.
3.
4.
5.

Предложението на Участника е изчерпателно, с възможно
най-много детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за максимален брой точки по
съответния подпоказател.

5.6.

5.6.1.
5.6.2.

Онлайн активности
насочени
към
младите хора (18 –
30 год.)

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

Максимал
ен
брой
точки – 10 5 т.
т.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа
всички
елементи
по
поддейността, като по
отношение
на
10 т.
необходимите елементи са
налице
несъществени неточности
/непълноти/пропуски/липс
и в 1 от следните
твърдения:

5 т.

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияброй точки.
Предложението на Участника:
● Активности, насочени към младите – организиране
на онлайн конкурс във фейсбук за привличане на
аудитория от целевата група.
Идейно предложение „Твоят тото спорт“
o Фейсбук приложение
o Слоган за конкурса
o Условия за участие
o Правила на конкурса
o Жури за избор на победители
o Награден фонд – 10 000 лв.

●

- Детайлен проект за
графично и 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.

5.7.

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

5.7.

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

Кампания за популяризиране на онлайн залаганията
на БСТ – организиране на онлайн конкурс, който
цели привличане интереса на младата аудитория към
игрите на Български спортен тотализаторс
параметри:

Идейно предложение „Снимай и сподели от къде пускаш
тото сега“
o Фейсбук приложение
o Слоган за конкурса
o Условия за участие
o Правила на конкурса
o Жури за избор на победители
o Награден фонд – 10 000 лв.

Максимал
ен
брой
точки – 10
т.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа
всички
елементи
по
10 т.
поддейността, като по
отношение
на
необходимите елементи са
налице

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияброй точки.
Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияброй точки.
5 т.

5 т.

Предложението на Участника за 52 събития, включващо
следните параметри:
o
гости - 35 души;
o място – централна локация в
населеното място, в което е
спечелена наградата;
o
водещ;
o
сценарий;

несъществени неточности
/непълноти/пропуски/липс
и и е в сила 1 от следните
твърдения:
- детайлно 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.

o
o
o
o

техническа поддръжка – озвучаване,
осветление, сцена, декорация;
репортажи от събитията – 35 броя;
визия на плакатите;
покани – 35 броя;

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияброй точки.

Максимал
ен
брой
точки – 6
т.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа
всички
елементи
по
поддейността, като по
отношение
на
6 т.
необходимите елементи са
налице
несъществени неточности
/непълноти/пропуски/липс
и и е в сила от 1 до 3 от
следните твърдения:

3 т.

3 т.

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияброй точки.
Предложението на Участника за 12 бр. на вътрешен вестник
е схематично, с минимални детайли за процесите и
механиките, обвързани с реализацията на дейността
изготвено в съответствие с изискуемото от Възложителя за
съответнияброй точки.
Предложени са следните основни рубрики:
o Новините за спорта през месец ......
o Джакпотите на СПОРТ ТОТО през месец.................
o Какво спечелихте през месец .............
o Ние от СПОРТ ТОТО през месец......................
o Предстоящи ТОТО събития

- 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.

Предложението не е достатъчно креативно и атрактивно.

Максимал
ен
брой
точки – 6
т.
Предложението
за
изпълнение
на
поръчката
съдържа
всички
елементи
по
поддейността, като по
отношение
на
6 т.
необходимите елементи са
налице
несъществени неточности
/непълноти/пропуски/липс
и от 1 до 3 от следните
твърдения:

3 т.

3 т.

Предложението на Участника е схематично, с минимални
детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияминимален брой
точки.
Предложението на Участника за 12 бр. медиа мониторинг на
информацията, свързана с активностите на ММС, БСТ,
Държавна Комисия по Хазарта, конкуренция и информация,
свързана с регулацията на сектора е схематично, с
минимални детайли за процесите и механиките, обвързани с
реализацията на дейността изготвено в съответствие с
изискуемото от Възложителя за съответнияминимален брой
точки.
Информацията ще бъде систематизирана по теми, дати,
медии

- 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

39 точки

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

6

Точки,
присъдени
на
Участника

Оценявани елементи на
подпоказателя

Точки

Производства
и
предпечатна подготовка

Макси
мален
брой
48 т.
точки –
48т.

Обосновка за присъждане на точки

Предложението на Участника е изчерпателно, с
възможно най-много детайли за процесите и
механиките, обвързани с реализацията на
дейността изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за максимален брой точки по
съответния показател.

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

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

Наличие на:
- релевантен мострен материал по
всеки от изискуемите елементи;
детайлна
обосновка
на
представеното предложение;
релевантна
графична
визуализация
на
всеки
от
изискуемите елементи;
- Детайлно предложение за 48 т.
изпълнение
на
дейността,
отговарящо на изискванията на
Възложителя,
посочени
в
техническата спецификация.

Макс. обща оценка

Рада Гьонова - /заличен подпис на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/

48 точки

48 т.

Предложението на Участника за производството
на: Плакати / тиражни, информационни и
промоционални активности и кампании и събития
/ - 300 000 бр; Флаери /тиражни, информационни и
промоционални активности и кампании и събития/
- 200 000 бр.;Покани: 100 бр.; Балони - 500 бр.; Рол
банер – медия + печат на винил - 1 бр.; Печат на
винил за пизи и мегабордове - 500 бр. Винили.
Предложението на Участника е изчерпателно, с
възможно най-много детайли за процесите и
механиките, обвързани с реализацията на
дейността изготвено в съответствие с изискуемото
от Възложителя за максимален брой точки по
съответните подпоказатели. Налични са мострени
материали за всеки от изискуемите елементи,
както и графичнавизуализация на всички
изискуеми елементи.

48 точки

Милчо Димитров -/заличен подпис на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/

Светла Николова -/заличен подпис на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ Ирена Маринова-Варадинова-/заличен подпис на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/
Николай Мутафчиев -/заличен подпис на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/

