
Образец № 4 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА 

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ ППЗОП 

 

 

Наименование на участника:  

Посочва се: Гражданско дружество по ЗЗД „ДИСпорт” 

 

СЪДРУЖНИЦИ: 

„РЕ СТАРС” ООД /водещ съдружник/ 

„ИДАЛГО ПРАДАКШЪНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД /съдружник/ 

„ДЕКОНИ” ООД  /съдружник/ 

 фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.  

 когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се посочват 

наименованията на всички участници в него, както и правно организационната форма в случай, че има 

такава 

 

 

Наименование на поръчката: „Рекламно обслужване на ДП „Български спортен тотализатор” 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на горепосочената обществена поръчка и 

декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията и условията на 

възложителя, посочени в ПОКАНАТА за участие, в т.ч. и техническата спецификация. 

 

I. Предлагам да организирам и изпълня поръчката съгласно посочените в приложената към Поканата 

техническа спецификация при следните параметри /Описват се подробно начина на изпълнение на всеки 

вид дейност, съгласно техническата спецификация, детайлно описание на всяка дейности и нейната 

обвързаност и взаимовръзка с останалите дейности, както и конкретните периоди за изпълнение като се 

прилага план -график/ 

 

10. Технически спецификации на поръчката: 

Видове, спецификации и количества на подлежащите на предоставяне рекламни услуги: 

 

План-график – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

I. Дейност № 1. Реклама и маркетинг 

 

Поддейност 1:Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на идейно-художествени 

концепции по конкретно фиксираните поддейности от тази точка. 

 

1.1. Рекламни послания - 4 бр. послания, обвързани с информационни и промоционални активности. 

 

Детайлно описание на дейноста и нейната обвързаност и взаимовръзка с останалите дейности 

За реализацията на дейността, екипът на Гражданско дружество по ЗЗД “ДИСпорт” е разработило 

предложение, в рамките на което като част от общата рекламна стратегия ще бъдат използвани рекламни 

послания с различна цел и ориентираност. В настоящата концепция са генерирани предложения за 

послания със следната насоченост: 

 Послания, обвързани с информационни и промоционални активности – 4 бр. 

 



Съдържанието, звученето и тонът на всяко, от предложените за изпълнение на поддейността послания, е 

съобразено с особеностите на нормативната рамка за хазартна дейност, както и на действащите 

регулативни норми, касаещи медийния сектор.  

 С оглед постигането на поставените цели пред изпълнителя на поръчката, считаме, че използването на 

подходящи инструменти, обвързани с изграждането на единна линия за вербално поднасяне на основните 

идеи, в рамките на рекламните визии и информационни и промоционални активности и кампании, ще 

допринесе за синергичност в маркетингово отношение. Създаването на обща тоналност на рекламните 

послания позволява изграждането и затвърждаването на отличимостта на Български спортен тотализатор 

сред конкурентите. Изградените от екипа ни предложения са атрактивни и запомними, както в онлайн, 

така и в офлайн медиа среда. Ориентирани са както към моментите лотарийни, така и към числовите игри 

на Български спортен тотализатор, подчертавайки позитивния публичен образ на Предприятието.  

С оглед на взаимообвързаността на поддейността с други дейности, поддейности и задачи от настоящата 

поръчка може да бъде обособена следната зависимост: рекламните послания са създадени и обвързани с 

рекламни визии, рекламни участия в печатни издания под формата на карета, рекламни участия в 

интернет сайтове и социални мрежи, информационни и промоционални активности, публично, 

корпоративно и медийно обслужване.  

За реализацията на платформата са изработени вербални инструменти, които изграждат и поддържат 

единността между отделните рекламни носители. Съдържанието им задължително е съобразено с 

изискванията в Закона за хазарта. Функцията на вербалните носители е да насочи към принципа за 

участие в игрите и/или дейността на БСТ, запазвайки модерно звучене и положителен тон. 

 

 

Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени 

в техническата спецификация: 

 

 Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

1.2. Рекламни визии - 4 бр., обвързани с информационни и промоционални активности и предоставяне на 

услуги по предпечат. 

 

Детайлно описание на дейноста и нейната обвързаност и взаимовръзка с останалите дейности 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени 

в техническата спецификация: 

1.2.1 Визия обвързана с информационно промоционална кампания 1 

 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

1.2.2 Визия обвързана с информационно промоционална кампания 2 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

1.2.3 Визия обвързана с информационно промоционална кампания 3 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 



 

1.2.4 Визия обвързана с информационно промоционална кампания 4 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

1.2. Рекламни видеоклипове: 6 бр. имиджов 30 сек. видеоклип и 6 бр. продуктови 10 сек. видеоклипове. 

 

Детайлно описание на дейноста и нейната обвързаност и взаимовръзка с останалите дейности 

Изпълнението на конкретната поддейност, предлагано от нашия екип е част от общата рекламна 

стратегия за посочения период, в рамките на който ще бъдат използвани рекламни видеоклипове,  с 

различна цел и ориентираност.  

Предложението за създаване на рекламни видео клипове включва следните елементи: 

 Имиджови клипове – 6 бр.  

 Продуктови видеоклипове – 6 бр.  

Съдържанието, тонът и сюжетът на всеки от посочените рекламни видеоклипове, част от предложението 

за реализация на поддейността са съобразени с особеностите на нормативната рамка за хазартна дейност, 

както и на действащите регулативни норми, касаещи медийния сектор.  

По отношение на графичното оформление и развитие на рекламните клипове, имиджовите реклами са с 

продължителност 30 сек., а продуктовите – 10 сек., като в същността си са подчинени на унифициран 

подход за поднасяне на информацията.  

В контекста на взаимообвързаността на поддейността с други дейности, поддейности и задачи може да 

бъде обособена следната зависимост: рекламните видео клипове са създадени и обвързани с рекламни 

участия в телевизия и социални мрежи и публично, корпоративно и медийно обслужване.  

 

Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени 

в техническата спецификация: 

 

 
 
1.3.1. 6 бр. имиджов 30 сек. 

 

1.3.1.1. Имиджов клип 1 – 30 сек. 

 

Сценарий: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

 

 

1.3.1.2. Имиджов клип 2 – 30 сек. 

Сценарий: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

         

 

 

1.3.1.3. Имиджов клип 3 – 30 сек. 

 

                



 

Сценарий: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

 

1.3.1.4. Имиджов клип 4 – 30 сек.  

 

         

 

Сценарий: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

1.3.1.5. Имиджов клип 5 – 30 сек. 

 

 

        

 

Сценарий: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

 

1.3.1.6. Имиджов клип 6 – 30 сек. 

 

          

 

Сценарий: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП 

 

Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени 

в техническата спецификация: 

 

1.3.2. 6 бр. продуктови 10 сек. 

 

 

 

 

1.3.2.1. Продуктов клип 1 – 10 сек. 

 

 

Сценарий: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

 

1.3.2.2. Продуктов клип 2 – 10 сек. 

   



 

 

Сценарий: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

 

 

1.3.2.3. Продуктов клип 3 – 10 сек. 

 

 

 

Сценарий: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

 

 

1.3.2.4. Продуктов клип 4 – 10 сек. 

 

 

Сценарий: 

 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

 

1.3.2.5. Продуктов клип 5 – 10 сек. 

 

Сценарий: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 
 

 
 

1.3.2.6. Продуктов клип 6 – 10 сек. 

 

 

Сценарий: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Поддейност 2:Информационни и промоционални активности и кампании. 

 

Детайлно описание на дейноста и нейната обвързаност и взаимовръзка с останалите дейности 

Настоящето предложение за изпълнение на поддейността в рамките на процедура с предмет: „Пълно 

рекламно обслужване” е основано на познанията на екипа за тенденциите в рекламния и медийния пазар. 

Така наречената БТЛ /BTL - Below the line или „под линия”/ е онази част от рекламата и маркетинга, 

която води продукта от екрана, уеб пространството или страницата в печата, директно до клиента. В 

същността си активностите „под линия”  представляват непосредствена работа с потребителите, 



всевъзможни акции, демонстрации и активности, които позволяват отражение чрез техниките на 

публичното и корпоративно обслужване.  

Предложението на Гражданско дружество по ЗЗД “ДИСпорт” е основано на използването на работещи 

инструменти от немедийните активности, които включват: 

 промоционални и информационни активности; 

 насърчаване на продажбите; 

други рекламни инструменти, които не са свързани с медиите под формата на интерактивни за публиката, 

активности. 

Предложението за изпълнение на поддейността е съобразена с особеностите в пазарната среда: 

конкуренцията на хазартния пазар става все по-голяма, а потребителите все по-малко се доверяват на 

традиционните форми за промотиране на стоките. По този начин комуникацията става едностранна, тъй 

като потребителите се нуждаят от диалог с Български спортен тотализатор, който би ги направил по-

лоялни към продукта. Именно немедийната комуникация, посредством активности „под линия” 

позволява постигането на уникално и лично общуване, както и на двупосочна комуникация от страна на 

бранда и  на потенциалния участник. 

В сравнение със стандартните медийни рекламни прийоми предложението за провеждане на 

промоционални и информационни активности силно застъпва необходимостта от стимулиране на 

решението за покупка и участие, в организираните от БСТ игри. Именно този подход предполага 

постигането на по-висок коефициент на участие на целевите публики спрямо тези, които са видяли само 

медийно отразените рекламни формати. Потребителите ще бъдат въвлечени в промо-акцията спонтанно, 

без това да бъде специално  планирано и обмислено, поддавайки се на рекламните послания и механики, 

с надеждата за получаване на подарък/ награда, печалби. Отличаемостта на акцията с креативност и 

оригиналност позволява много по-висок коефициент на участие. Именно това е и причината този подход 

да изгражда такава лоялност сред целевите групи на кампанията. Изграждането на подобна връзка 

позволява и възможността в съзнанието на потребителите да се оформи емоционален образ на 

марката, а до известна степен това е и форма за нейното одушевяване, очовечаване. 

Промоционалните активности, заложени в настоящото предложение притежават 

интерактивност и възможност за поддържане на обратна връзка с аудиторията. За разлика от 

медийната реклама, при този тип активности, тази задача е първостепенна. По този начин, активността на 

потребителя е тясно свързана с още едно преимущество пред медиите – сегментиране, локализиране и 

възможност за работа с тесни целеви групи. 

Именно немедийните акции позволяват да се построи комуникация само с определени групи 

потребители, което да ограничи времето, неусвоено ефективно с нецелеви потребители. Въздействието 

върху потребителите, в рамките на предложенията става непосредстено в процеса на приемане 

на решение за покупка и участие в числова или моментна лотарийна игра.  

Като правило, по-голямата част от активностите се провеждат в близост и около тото -пункт, като по този 

начин те съпътстват взимането  на решението за участие. Въпреки това, внушението се случва 

ненатрапчиво, самият потребител прави информиран избор /минавайки , влизайки или излизайки от тото 

пункт/, след това е поканен да участва в кампанията. 

В контекста на взаимообвързаността на поддейността с други дейности, поддейности и задачи може да 

бъде обособена следната зависимост: информационните и промоционални активности са създадени и 

обвързани с рекламни послания, рекламните визии, рекламни участия в печатни издания под формата на 

карета, рекламни участия в интернет сайтове и социални мрежи и публично, корпоративно и медийно 

обслужване.  

 

 

2.1. Кампания 1.  

Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени 

в техническата спецификация: 

 



Кампания Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Механика: 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Сценарии по вълни на кампанията: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Oфициални правила за протичане на кампанията /публикуват се на официалната интернет 

страница на Български Спортен Тотализатор - http://www.toto.bg/ - на страницата на уеб 

приложението, специално изготвено за кампанията.  

 

- ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА - 

Промоционална информационна кампания 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

ГЛАВА 1 ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

1.1 

Промоционалната и информационна кампания на Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 

ЗОП  

 

ГЛАВА 2 МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

ГЛАВА 3 ПРАВА ЗА УЧАСТИЕ 

 

 Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

ГЛАВА 4 МАТЕРИАЛИ/ УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

ГЛАВА 5 СЪЩНОСТ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

http://www.toto.bg/


ГЛАВА 6 НАГРАДИ  

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

ГЛАВА 7 ПРОЦЕДУРА ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ 

  

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

ГЛАВА 8 ОТГОВОРНОСТИ 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

ГЛАВА 9 ЛИЧНИ ДАННИ 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

ГЛАВА 10 ТАКСИ И ДАНЪЦИ 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

ГЛАВА 11 РАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

ГЛАВА 12 СЪДЕБНИ СПОРОВЕ 

 

ГЛАВА Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 ГЛАВА 13 ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Художествено предложение за: 

- визуално оформление на промоутърско облекло: 

 

 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

- визуално оформление награден фонд: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

- визуално оформление информационни материали: 



 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

- визуално оформление на уеб приложение: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 
 

2.2. Кампания 2.  

Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени 

в техническата спецификация: 

 

Кампания  

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

Сценарии по вълни на кампанията: 

 

 Информационна кампания: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 Промоционална кампания с провеждане на игра: 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Oфициални правила за протичане на кампанията /публикуват се на официалната интернет 

страница на Български Спортен Тотализатор - http://www.toto.bg/ - на страницата на уеб 

приложението, специално изготвено за кампанията.  

 

- ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА – 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

ГЛАВА 1 ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

ГЛАВА 2 МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

ГЛАВА 3 ПРАВА ЗА УЧАСТИЕ 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

ГЛАВА 4 МАТЕРИАЛИ/ УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

ГЛАВА 5 СЪЩНОСТ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

ГЛАВА 6 НАГРАДИ  

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

http://www.toto.bg/


 

ГЛАВА 7 ПРОЦЕДУРА ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

ГЛАВА 8 ОТГОВОРНОСТИ 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

ГЛАВА 9 ЛИЧНИ ДАННИ 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

ГЛАВА 10 ТАКСИ И ДАНЪЦИ 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

ГЛАВА 11 РАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ 

11.1 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

ГЛАВА 12 СЪДЕБНИ СПОРОВЕ 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

ГЛАВА 13 ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

13.1 

Официалните правила са налични при посещение на интернет адрес:  http://www.toto.bg/; 

https://www.facebook.com/totochance и на страницата на уеб приложението, специално изготвено за 

кампанията. С участието си в тази кампания, участниците приемат да спазват всички 

разпоредби,условия и Официални правила. 

 

Програма за обучение на промо-екипи 

За изпълнение на кампанията, нашият екип е разработил ефективна програма, включваща 

следните стъпки:  

 

 Лично запознанство 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 Кастинг 

 Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

 Обучение 

 Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

  Облекло 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

http://www.toto.bg/
https://www.facebook.com/totochance


Художествено предложение за: 

- визуално оформление на промоутърско облекло: 

 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

- визуално оформление награден фонд: 

 
 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

 

- визуално оформление информационни материали: 

Плакат: 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

 

Флаер: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

 

- визуално оформление на уеб приложение: 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 
 

2.3. Кампания 3.  

Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени 

в техническата спецификация: 

 

Кампания 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

Механика: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Сценарии по вълни на кампанията: 

 

 Информационна кампания: 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Oфициални правила за протичане на кампанията /публикуват се на официалната интернет 

страница на Български Спортен Тотализатор - http://www.toto.bg/ - на страницата на уеб 

приложението, специално изготвено за кампанията.  

- ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА - 

Промоционална информационна кампания 

 

http://www.toto.bg/


ГЛАВА 1 ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

ГЛАВА 2 МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

 

ГЛАВА 3 ПРАВА ЗА УЧАСТИЕ 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

ГЛАВА 4 МАТЕРИАЛИ/ УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

ГЛАВА 5 СЪЩНОСТ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

ГЛАВА 6 НАГРАДИ  

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

ГЛАВА 7 ПРОЦЕДУРА ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

ГЛАВА 8 ОТГОВОРНОСТИ 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

ГЛАВА 9 ЛИЧНИ ДАННИ 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

ГЛАВА 10 ТАКСИ И ДАНЪЦИ 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

ГЛАВА 11 РАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

ГЛАВА 12 СЪДЕБНИ СПОРОВЕ 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  



 

ГЛАВА 13 ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

13.1 

Официалните правила са налични при посещение на интернет адрес:  http://www.toto.bg/; 

https://www.facebook.com/totochance и на страницата на уеб приложението, специално изготвено за 

кампанията. С участието си в тази кампания, участниците приемат да спазват всички 

разпоредби,условия и Официални правила. 

 

Програма за обучение на промо-екипи 

За изпълнение на кампанията, нашият екип е разработил ефективна програма, включваща 

следните стъпки:  

 

 Лично запознанство 

 Кастинг 

 Обучение 

  Облекло 

 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Художествено предложение за: 

- визуално оформление на промоутърско облекло: 

 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

- визуално оформление награден фонд: 

 
 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

- визуално оформление информационни материали: 

Плакат: 

 

 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Флаер: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

 

- визуално оформление на уеб приложение: 

 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

http://www.toto.bg/
https://www.facebook.com/totochance


 

 

 
 
2.4. Кампания 4.  

Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени 

в техническата спецификация: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

 

Механика:  

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

 

 

Сценарии по вълни на кампанията:  

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

 

 

Oфициални правила за протичане на кампанията /публикуват се на официалната интернет 

страница на Български Спортен Тотализатор - http://www.toto.bg/ - на страницата на уеб 

приложението, специално изготвено за кампанията.  

 

ГЛАВА 1 ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

 

ГЛАВА 2 МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

ГЛАВА 3 ПРАВА ЗА УЧАСТИЕ 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

ГЛАВА 4 МАТЕРИАЛИ/ УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

ГЛАВА 5 СЪЩНОСТ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

http://www.toto.bg/


ГЛАВА 6 НАГРАДИ  

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

ГЛАВА 7 ПРОЦЕДУРА ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

ГЛАВА 8 ОТГОВОРНОСТИ 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

ГЛАВА 9 ЛИЧНИ ДАННИ 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

ГЛАВА 10 ТАКСИ И ДАНЪЦИ 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

ГЛАВА 11 РАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

ГЛАВА 12 СЪДЕБНИ СПОРОВЕ 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  
 

ГЛАВА 13 ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

13.1 

Официалните правила са налични при посещение на интернет адрес:  http://www.toto.bg/; 

https://www.facebook.com/totochance и на страницата на уеб приложението, специално изготвено за 

кампанията. С участието си в тази кампания, участниците приемат да спазват всички 

разпоредби,условия и Официални правила. 

 

Програма за обучение на промо-екипи 

За изпълнение на кампанията, нашият екип е разработил ефективна програма, включваща 

следните стъпки:  

 

 Лично запознанство 

 Кастинг 

 Обучение 

  Облекло 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

http://www.toto.bg/
https://www.facebook.com/totochance


 

Художествено предложение за: 

- визуално оформление на промоутърско облекло: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

- визуално оформление награден фонд: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 
 

- визуално оформление информационни материали: 

Плакат: 

 

Флаер: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

- визуално оформление на уеб приложение: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Поддейност 3. Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните канали. 

3.1. Телевизия; 

3.2. Интернет планиране и разпространение; 

3.3. Рекламно участие в социални мрежи; 

 

Детайлно описание на дейноста и нейната обвързаност и взаимовръзка с останалите дейности 

 

През последните няколко години се наблюдава постоянно предпазливо движение на рекламния пазар в 

България. Тази зависимост се определя от внимателното разпределение на рекламните бюджети в 

търсене на максималната им оптимизация. Най-големите рекламодатели продължават да насочват голяма 

част от бюджетите в телевизионна реклама, но дигиталният маркетинг и по-специално присъствието в 

интернет търпи много сериозен ръст и измества голям процент от останалите канали. Присъствието в 

социалните мрежи и в частност Фейсбук, са с все по-трайно присъствие в медия микса на всички 

кампании, като този канал се отличава с много прецизно таргетиране на аудиторията, до която желаем да 

стигнем, като пол, възраст, местоживеене, интереси и т.н. Всичко това ни дава възможността да 

променяме динамично всяко послание и визуализация, да даваме максимално ясна информация на 

точната аудитория, до която искаме да стигнем. 

В контекста на взаимообвързаността на поддейността с други дейности, поддейности и задачи може да 

бъде обособена следната зависимост: закупуването и разпространението на рекламни форми са създадени 

и обвързани с рекламни послания, рекламните визии, информационни и промоционални активности и 

публично, корпоративно и медийно обслужване.  

 

3.1. Телевизия 

 

Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени 

в техническата спецификация: 

 

3.1.1. Профил: Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  



 

Начин на разпространение: Цифрово ефирно разпространение чрез Мултиплекс 2 или 3.  

Брой таргет рейтинг точки: 312 trp`s 

Присъствие: 50% от излъчените спотове да бъдат в най-гледаемото за телевизията часово време;  

Период: 2 месеца. 

Дължина на клип: 30 секунди; 10 секунди. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

3.2.Интернет сайтове. 

 

Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени 

в техническата спецификация: 

 

3.2.1. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 950 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 800 000 

Размер на банера: 300x250; 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

3.2.2. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски спортен сайт, теми от България и света.  Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 700 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 400 000 

Размер на банера: 300x250;  

Местоположение в сайта: вътрешни страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

3.2.3. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски спортен сайт, теми от България и света. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 700 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 600 400 

Размер на банера: 300x250;  

Местоположение в сайта: вътрешни страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

3.2.4. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт.  

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 500 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 912 000. 

Размер на банера: 300x250;  

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 



 

3.2.5. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт.  

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 300 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 760 000. 

Размер на банера: 300x250;  

Местоположение в сайта: вътрешни страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

3.2.6. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 250 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 174 000. 

Размер на банера: 300x250;  

Местоположение в сайта: вътрешни страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

3.2.7. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт.  

Авторски рубрики, справочна информация. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 500 000 

Размер на банера: 300x250;  

Местоположение в сайта: вътрешни страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

3.2.8. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт.  

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 160 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 400 000 

Размер на банера: 300x250;  

Местоположение в сайта: вътрешни страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

3.2.9. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 60 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 900 000 

Размер на банера: 300x250;  

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 



 

3.2.10. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски спортен сайт, теми от България и света. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 50 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 900 000 

Размер на банера: 250x250;  

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

3.2.11. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 40 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 900 000 

Размер на банера: 300x250;  

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

4.2.12. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин.30 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 400 000 

Размер на банера: 300x250;  

Местоположение в сайта: вътрешни страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

3.2.13. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 15 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 900 000 

Размер на банера: 300x250;  

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 

3.2.14. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 15 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 900 000 

Размер на банера: 300x250;  

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 16 



 

3.2.15. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 10 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 700 000 

Размер на банера: 300x250;  

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

 

3.2.16. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 10 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 700 000 

Размер на банера: 250x250;  

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

 

3.2.17. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 8 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 400 000 

Размер на банера: 250x250;  

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

 

3.2.18. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 6 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 400 000 

Размер на банера: 250x250; 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

 

3.2.19. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 5 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 400 000 

Размер на банера: 728x90; 

Местоположение в сайта: всички страници. 



Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

 

3.2.20. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 5 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 400 000 

Размер на банера: 728x90; 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 22 

 

3.2.21. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 5 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 400 000 

Размер на банера: 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 23 

 

3.2.22. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 5 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 400 000 

Размер на банера: 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 24 

 

3.2.23. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 5 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: 400 000 

Размер на банера: 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

 

3.2.24. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: 140 000 

Размер на банера: 250x250; 728x90 



Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 26 

 

3.2.25. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: 140 000 

Размер на банера: 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 27 

 

3.2.26. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: 140 000 

Размер на банера: 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 28 

 

3.2.27. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: 140 000 

Размер на банера: 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 29 

 

3.2.28. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: 140 000 

Размер на банера: 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 30 

 

3.2.29. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 
Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: 140 000 



Размер на банера: 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 31 

 

3.2.30. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: 140 000 

Размер на банера: 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 32 

 

3.2.31. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: 140 000 

Размер на банера: 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 33 

 

3.2.32. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: 140 000 

Размер на банера: 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 34 

 

3.2.33. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: 140 000 

Размер на банера: 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 35 

 

3.2.34. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 



Брой импресии: 140 000 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 36 

 

3.2.35. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, изкуство, технологии, спорт. 

Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: 140 000 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. ПРИЛОЖЕНИЕ 37 

 

3.3.Рекламно участие в социални мрежи 

Предложение за рекламно присъствие във facebok.com 

 

Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени 

в техническата спецификация: 

 

Таргет: Мъже/ Жени – 20г. – 65г.  

Националност: Българи 

Интереси: ТВ програми, спорт и занимания на открито, пътувания, пазаруване, игри, превозни средства. 

Период: 2 месеца 

Търсени резултати: 31 000 клика 

 

Дейност № 2. 
Публично, корпоративно и медийно обслужване. 

 

 

Поддейност 1: Връзки с медиите: 

 

1.1.Прессъобщения до национални медии - 16 бр.  

Прессъобщенията са ключов комуникационен компонент в концепцията за интегриран маркетингов 

пъблик рилейшънс. Прессъобщенията са базисен и структуроопределящ елемент от връзките с медиите.  

 

Предложения за база данни: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Детайлна обосновка на предложения проект: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Примерен проект на тема и съдържание на елементите: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП 
 

Всяко от прессъобщенията може да включва и допълнителна информация в зависимост от конкретния 

информационен повод и времевия период. 

 



С разпространението на прессъобщенията до националните медии ще се цели да се достигне до 

максимално много от целевите аудитории на БСТ. 

 Лоялните участници в игрите на БСТ  

 Нелоялни  участници в игрите на БСТ 

 Незаинтересовани към участие в игрите на БСТ. 

Допълнителните 16 броя прессъобщения ще бъдат  изпращани до националните медии непосредствено 

след тегленето на всеки тираж на ТОТО 2 на БСТ до богата база данни медии с национален обхват. 

Чрез допълнителните прессъобщения до националните медии ще се транслират позитивни послания и в 

стратегически план резултатите ще са:  

 Информиране на участниците за резултатите от конретния тираж на ТОТО 2. 

 Увеличаване на броя на активните  участници в игрите СПОРТ ТОТО; 

 Увеличаване на пазарните позиции чрез активно комуникиране на настоящите,  както и на нови 

разновидности на хазартни игри, ако има такива; 

 Налагане на положителни образ и утвърждаване на модерния, социално  отговорен имидж на 

организацията. 

 

 

Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени 

в техническата спецификация: 

 

Прессъобщенията са основен инструмент за разпространение на новини и послания до медиите. Те 

представят официалните позиции, тези и информации на БСТ по конкретни въпроси като игри, тиражи, 

организацията и т.н. и са адресирани до средствата за масова информация. Специално изготвените 

съобщения не само транслират позицията на Възложителя до медиите, но също така следва да бъдат 

съобразени с нагласите, потребностите и очакванията на публиките. Информацията е заличена на 

осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП 
Предложението за изпълнение на дейността, отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация. 

 

Обвързаност и взаимовръзка с останалите дейности 

 

Взаимовръзка с поддейностите на Дейност 1 – прессъобщенията до националните медии ще бъдат и 

в систематична връзка с: Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

1.2. Прессъобщения до регионални медии - 16 бр. 

 

В по-малките населени места регионалните медии имат ключова роля за информиране на местната 

общественост. Хората традиционно предпочитат местните медии, тъй като те концентрират 

съдържанието си основно със значими за местното общество новини. Затова комуникирането с 

регионални публики трябва да е съобразено с други правила – като насочване на съдържанието спрямо 

регионалните специфики, моделиране на съдържание, което да е по-атрактивно за регионалните публики 

и др., така че да бъде максимално интересно и атрактивно за целевите публики. Целта е те да могат да 

възприемат и припознаят съдържанието като близо до тях и предназначено специално за тях. 

 

Предложения за база данни: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Детайлна обосновка на предложения проект: 

 

 Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 



Примерен проект на тема и съдържание на елементите: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП 

 

 

Най-подходящата тема за прессъобщенията са игрите на БСТ и натрупаните джакпоти, печалби от 

игрите, както и отличителните неща, свързани с тотализатора за даден регион и други.  

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Всяко от прессъобщенията може да включва и допълнителна информация в зависимост от конкретния 

информационен повод и времевия период. 

С разпространението на допълнителните прессъобщения до регионалните медии се цели да се достигне 

до целевите аудитории на БСТ и особено тези в различните краища на страната, които приоритетно се 

информират чрез местни медии:  

 Лоялните участници в игрите на БСТ  

 Нелоялни  участници в игрите на БСТ 

 Незаинтересовани към участие в игрите на БСТ. 

Ще се разпространят 16 броя допълнителни прессъобщения, които ще бъдат  изпращани до регионалните 

медии непосредствено след тегленето на всеки тираж на ТОТО 2 на БСТ през годината до богата база 

данни медии с регионален обхват. 

Чрез прессъобщенията до регионалните медии ще се транслират позитивни послания и в стратегически 

план резултатите ще са:  

 

 Информиране на участниците за резултатите от конкретния тираж на ТОТО 2. 

 Даване на допълнителна информация за хората по региони и по този начин  засилване на 

техния интерес и увеличаване на броя на активните  участници в  игрите СПОРТ ТОТО; 

 Увеличаване на пазарните позиции чрез активно комуникиране на настоящите,  както и на нови 

разновидности на хазартни игри, ако има такива; 

 Налагане на положителни образ и утвърждаване на модерния, социално  отговорен имидж на 

организацията. 

 

 

Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени 

в техническата спецификация: 

 

Екипът ни има богат опит с маркетингови и пъблик рилейшънс кампании в различни региони в страната, 

където си е изградил тесни връзки с регионалните медии. Това ни дава експертното предимство и 

познания да изготвим целенасочени и таргетирани кампании, които да окажат убеждаващо въздействие 

сред аудиторията на регионално ниво. Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП 

 

 

Обвързаност и взаимовръзка с останалите дейности 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 
Взаимовръзка с поддейностите на Дейност 1 – прессъобщенията до регионалните медии ще бъдат и 

в систематична връзка с: Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Поддейност 2:  Консултации – 60 часа. 



 

Консултациите са необходимо усовие за професионално и ефективно изпълнение на дейностите по 

интегрираната стратегия. Консултациите трябва да се провеждат регулярно и обхващат всички дейности 

и аспекти от комуникационната политика и публичния и медиен образ на Български спортен тотализатор.  

При необходимост се провеждат и адкох консултации по важни и спешни въпроси, касаещи 

комуникационната политика и публичния образ на БСТ. 

Адекватната и своевременна консултантска дейност, която Гражданско дружество по ЗЗД “ДИСпорт” 

осигурява на Възложителя гарантира позитивното стратегическо позициониране на БСТ в публичното 

пространство, както и компетентни и професионални връзки с медиите и широката общественост и 

успешно реализиране на комуникационната стратегия. 

Консултациите са структуроопределяща част от ефективното експертно реализиране на публичното, 

медийно и корпоративно обслужване на БСТ, Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 

ЗОП 

 

Концепция за реализиране на дейността с предложения за теми, периодика и начин на 

реализиране: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Периодика: Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Начин на реализиране: Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени 

в техническата спецификация: 

 

Гражданско дружество по ЗЗД “ДИСпорт” ще изпълним дейността, по начин, отговарящ на изискванията 

на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

 

Обучениятаще бъдат изпълнени при стриктното спазване на минимум  следните технически 

характеристики, посочени в техническата спецификация: 

 Общо допълнителни 60 часа – два месеца по 30 часа 

 

Обвързаност и взаимовръзка с останалите дейности 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Поддейност 3:  Обучения 

 
 

Провеждането на профилирани обучения на представителите на БСТ за работа с целеви публики и медии 

е важна част от цялостното корпоративно медийно обслужване. 

 

Добре обученият екип на БСТ е изключително важен аспект за постигане на по-високи резултати, 

включително и финансови за организацията. Затова е важно повишаване на компетентността на 

служителите и развиване на професионализма им в работата с целеви публики и медии. 

 

Обученията са разработени практически и атрактивно и предоставят квалификациите и компетенциите за 

успешно прилагане на комуникационната политика на БСТ. 

 

Ефективните обучения, както практически ще бъдат реализирани от нас, ще позволят ефективно 

изпълнение на публичното, медийно и корпоративно обслужване на всички нива на БСТ.  



 

Концепция за реализиране на дейността с предложения за теми, периодика и начин на 

реализиране:   

 

Подготвеността и по-високите компетенции и умения ще направят служителите на БСТ по-успешни в 

работата си с външни аудитории – било то участници в игрите или журналисти. Това осезаемо ще 

допринесе до подобряване на корпоративната репутация на тотализатора и утвърждаване на неговия 

положителен имидж. Предвид факта, че много от топ служителите на компанията като мениджмънта, 

мениджърите на регионалните дирекции и приемателни мрежи, директорския екип постоянно са 

поставени в ситуации да контактуват лично с участници в игрите или с журналисти, то те задължително 

трябва да бъдат подготвени и обучени професионално. Това ще позволи не само адекватното придържане 

към официалната политика и защитаване на репутацията на БСТ, но и насърчаване на подкрепата за 

игрите и задържане на активните и привличане на нови участници в игрите.  

Ще бъдат реализирани допълнително 12 броя обучения – 6 броя обучения за работа с целевите публики и 

6 броя медийни обучения. 

 

Предложения за теми на обученията: 

 

Допълнителните теми на обученията са разработени така, че да предоставят квалификациите и 

компетенциите за успешно прилагане на комуникационната стратегия на БСТ. Те ще позволят по-

доброто прилагане на стратегията и ще гарантират по-добро взаимодействие между представителите на 

целевите групи, респективно ще осигури единна политика и стандарти по отношение на предоставяне на 

информация за дейността й, което ще доведе до по-голяма прозрачност в работата на тотализатора. 

Прозрачността, отчетността и публичната отговорност са сред най-важните аспекти, които чрез 

Комуникационната стратегия ще повишат доверието към БСТ. Затова допълнителните теми на 

обученията за работа с целеви публики трябва да са концентрирани в тази област.  

 

Теми за обучения с целеви публики – 6 броя: Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП 

 

 

Теми за медийни обучения – 6 броя: Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Предложения за периодика на обученията:  

 

Предложения за начин на реализиране на обученията: 

 

 

Примерен план за реализиране на обученията/за едно обучение, съотносим е към подготовката, 

провеждането и анализирането на всяко обучение/ 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

ПРИМЕРЕН ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени 

в техническата спецификация:  

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 



Гражданско дружество по ЗЗД “ДИСпорт” ще изпълним дейността, по начин, отговарящ на изискванията 

на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

 

Обучениятаще бъдат изпълнени при стриктното спазване на минимум  следните технически 

характеристики, посочени в техническата спецификация: 

 

o Обучения за работа с целевите публики – 6 броя 

o общ брой обучения – 6 броя за работа с целеви публики. Обученията ще се провеждат 

периодично, като някои от тях могат да бъдат групирани по модули. 

o брой обучени – 16 души за посочения период 

o обучителни материали, Гражданско дружество по ЗЗД “ДИСпорт” ще изготви 

обучителните материали и ще ги предостави на участниците в обученията. 

 

o Медийни обучения – 6 броя 

o общ брой обучения – 6 броя за работа с целеви публики. Обученията ще се провеждат 

периодично, като някои от тях могат да бъдат групирани по модули.  

o брой обучени – 10 души за посочения период 

o обучителни материали, Гражданско дружество по ЗЗД “ДИСпорт” ще изготви 

обучителните материали и ще ги предостави на участниците в обученията.  

o снимачна и звукозаписна техника , Гражданско дружество по ЗЗД “ДИСпорт” ще осигури 

снимачна и звукозаписна техника наобучения. Това е важно, защото предоставя 

възможност на участниците за практически тренинги и проби в реална среда. 

 

 

Поддейност “Обучения” е в пряка връзка както с поддейностите от Дейност 2: Публично корпоративно и 

медийно обслужване, така и с поддейностите от Дейност 1: Реклама и маркетинг. По този начин 

изпълнението на всяка поддейност ще влияе върху изпълнението на следващата и от това ще зависи 

цялостното качествено и срочно изпълнение на дейността. 

Взаимовръзка с поддейностите на Дейност 2 - Обученията ще бъдат в систематична връзка и 

обвързаност с: Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Взаимовръзка с поддейностите на Дейност 1 - част от темите на обученията са свързани с повишаване 

на знанията по реализиране на поддейностите по тази дейност. 

 

Поддейност 4:  Онлайн активности насочени към младите хора (18 – 30 год.) 

 
 

Социалните медии доведоха до частична еволюция на моделите на комуникация. Със своя потенциал да 

достигат до определен таргет и да влияят на определено ниво - социалните медии се превърнаха в 

неразривна част от комуникационните стратегии на големите компании. Те се интегрираха в 

комуникационния микс и са инструмент за промоции, за информиране и реклама, за разговори, 

социализиране, влияние, споделяне. Те се превърнаха в отличен маркетингов инструмент, който помага 

да се открият нови клиенти, да се разшири влиянието на компанията, да се утвърди бранда и респективно 

да се увеличи пазарния дял.  

 

Призово място в онлайн социалната комуникация в световен и национален мащаб се държи от 

социалната мрежа Фейсбук. Статистиката сочи, че над половината население на страната ни има 

интернет, а Фейсбук има над 2 милиона потребители в България. Това доказва важността на 

присъствието и професионалното комуникационно позициониране на бранда БСТ. Фейсбук страниците 

са най-добрият начин да се идентифицират марките в онлайн социалното пространство и се реализират 

интерактивникомуникационни кампании в социалната мрежа, с активното участие и на потребителите. 

 

Платформите и инструментите на социалните медии предоставят възможности за по-мащабно 

териториално покритие, но също така и за създаване на двустранна връзка с аудиториите, до които и най-



популярните традиционни медии нямат връзка. Тази комуникационна интерактивност и 

непосредственост е отличителна черта и потенциал на комуникацията в социалните мрежи. Това е 

особено ключово при младежките аудитории, които често използват социалните медии като основен и 

приоритетен свой източник на информация. А именно младежките аудитории са част от приоритетните 

целеви аудитории, желани и таргетирани от БСТ. Затова е изключително важно за БСТ да използва 

онлайн каналите за комуникация, чрез които може убедително да достигне до тези аудитории. Това 

преимущество на социалните медии задължително трябва да бъде използвано от БСТ и социалните 

мрежи да са неразделна част от комуникационния микс на интегрираната маркетингова стратегия.  

 

За разлика от традиционния маркетинг, този в социалните медии изисква по-различен подход и стратегия 

за реализация. Ефективната социална кампания трябва да стимулира интереса и участието на целевата си 

аудитория, съобразявайки се с правилата за потребителско доверие. Трябва да се има предвид и 

спецификата на общуването в социалната мрежа. То се базира на принципа „лице-в-лице“. Хората 

създават своята социална самоличност и респективно онлайн профил, за да са информирани, за да 

комуникират и да са част от общност. Затова за да ги включим в нашата комуникациятрябва да добавим 

стойност към живота им и да им бъдем полезни. Същевременно Фейсбук се свързва и предимно и със 

забавление и затова кампаниите на БСТ трябва да са конструирани така, че имат добавената стойност за 

потребителите и да включва забавление и включване/участие в кампания. 

 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Активното присъствие на БСТ онлайн и в социалните медии ще позволи не само ефективното достигане 

на ключов и желан таргет. Това ще допринесе и до позиционирането на организацията като модерна, 

иновативна, в крак с новите комуникации и модели на  социална интеракция.  Асоциацията на 

тотализатора като съвременна институция ще повлияе положително върху имиджа на БСТ, както в 

краткосрочен, така и в дългосрочен план. Защото привлечената днес младежка аудитория може да се 

превърне в активен участник в игрите на тотализатора и за следващите 5-10-15-20-25-30 години.  

 

Екипът ни по комуникации в социалните мрежи е провел множество успешни кампании в социалните 

мрежи и има компетенциите професионално, успешно и ефективно да реализира различни кампании за 

БСТ.  

 

Дружеството има компетенции и умения да направи въздействащи, запомнящи се и ефективни кампании, 

базирани на Фейсбук, социалните мрежи и интерактивни платформи.  

 

4.1. Активности, насочени към младите семейства – Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , 

ал. 1 ЗОП 

 

Проект за графично и вербално представяне на всички изискуеми елементи 

 

Идейно предложение  

 

Конкурсът се казва  Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Фейсбук приложение:  

Дружеството ще изработи атрактивно и интересно фейсбук приложение – примерен вариант: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Слоган за конкурса:  



 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Условия за участие: Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Правила на конкурса: Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Жури за избор на победители: Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Награден фонд: Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Концепция за реализация на активностите с детайлна обосновка: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени 

в техническата спецификация: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Обвързаност и взаимовръзка с останалите дейности 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Взаимовръзка с поддейностите на Дейност 2 – Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 

ЗОП 

 

 

4.2. Активности, насочени към младежи –  

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП 

 

Проект за графично и вербално представяне на всички изискуеми елементи: 

 

Идейно предложение: Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Фейсбук приложение:  

Дружеството ще изработи атрактивно и интересно фейсбук приложение – примерна визия.  

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Слоган на конкурса: Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Условия за участие: Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Правила на конкурса: Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 



Жури за избор на победители: Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Награден фонд: Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Концепция за реализация на активностите с детайлна обосновка: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени 

в техническата спецификация:  

 

Гражданско дружество по ЗЗД “ДИСпорт” ще изпълним дейността, по начин, отговарящ на изискванията 

на Възложителя, посочени в техническата спецификация. Дружеството ще организираме онлайн конкурс, 

който цели привличане интереса на младата аудитория към игрите на Български спортен тотализатор  - 1 

брой. 

 

Активностите, насочени към младежи ще бъдат реализирани при стриктното спазване на минимум 

следните технически характеристики, посочени в техническата спецификация: 

 

 

Обвързаност и взаимовръзка с останалите дейности  

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП 

 

Взаимовръзка с поддейностите на Дейност 2 – Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 

ЗОП 

 

4.3. Кампания за популяризиране на онлайн залаганията на БСТ - целта е да се привлече интереса на 

публиката към възможността за включване онлайн в игрите на БСТ - 1 брой. 

 

Проект за графично и вербално представяне на всички изискуеми елементи: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Концепция за реализация на активностите с детайлна обосновка: 

 

 

Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени 

в техническата спецификация:  

 

Ние ще изпълним дейността, по начин, отговарящ на изискванията на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация. Кампания за популяризиране на онлайн залаганията на БСТ - целта е да се 

привлече интереса на публиката към възможността за включване онлайн в игрите на БСТ. 1 брой. 

 

Кампания за популяризиране на онлайн залаганията на БСТ ще бъде реализирана при стриктното 

спазване на минимум следните технически характеристики, посочени в техническата спецификация: 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Обвързаност и взаимовръзка с останалите дейности 



 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Взаимовръзка с поддейностите на Дейност 2 – Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 

ЗОП 

 

Поддейност 5:  Събития за официално връчване на парични и предметни награди, спечелени в 

игрите на Възложителя. 

 
 

Събитията за официално връчване на парични и предметни награди,спечелени в игрите на Възложителя 

са много добър начин за директна комуникация с публиката по места. Практиката е доказала, че този тип 

събития допринасят за по-голямата ефективност на комуникационната концепция.   

Чрез специалните събития много хора на случаен принцип стават свидетели на наградите от игрите на 

тотализатора и това допринася за увеличаване на тяхната лична мотивацияза участие в игрите. 

 

Проект за графично и вербално представяне на всички изискуеми елементи 

 

Брой събития: Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП 

 

 

Гости: Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Място: Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Водещ: Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Сценарий /примерен, с примерни дати и локации/:  

 

СЦЕНАРИЙ  

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Техническа поддръжка:  

Ще бъде осигурено всичко необходимо за техническото обезпечаване на събитието като озвучаване, 

осветление, сцена, декорация, всички ще са съобразени с нуждите и стилистиката на събитието. 

 

Репортажи от събитията 
 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Визия на плакати /примерен вариант, с примерни дати и локации/:  

 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Покани /примерен вариант, с примерни дати и локации/: 

 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 



 

Концепция за реализация на активностите с детайлна обосновка: 

 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на изискванията на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация:  

 

Гражданско дружество по ЗЗД “ДИСпорт” ще изпълним дейността Събития за официално връчване на 

парични и предметни награди, спечелени в игрите на Възложителя, по начин, отговарящ на изискванията 

на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

 

Събитията за официално връчване на парични и предметни награди, спечелени в игрите на Възложителя 

ще бъдат реализирани при стриктното спазване на минимум следните технически характеристики, 

посочени в техническата спецификация: 

 

o брой събития – 

o гости -  

o място –  

o водещ – 

o сценарий –  

o техническа поддръжка – 

o репортажи от събитията –  

o покани – 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Обвързаност и взаимовръзка с останалите дейности 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Взаимовръзка с поддейностите на Дейност 2 –  

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Взаимовръзка с поддейностите на Дейност 1 –  

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП 

 

 

Поддейност 6:  Национална социалноотговорна кампания - създаване и реализация - 1 бр. 

 

Дейността е част от дългосрочната социалноотговорна политика на Български спортен тотализатор.  

Националната социалноотговорна кампания ще утвърждава социалния имидж на тотализатора и ще 

затвърди дългогодишната му ангажираност с общественозначими каузи и инициативи. 

 

Проект за графично и вербално представяне на всички изискуеми елементи: 
 

Концепция:  

Събития:  

Прессъобщение:  

 

 Примерна визия 

 Общ награден фонд:  



 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Детайлна обосновка на предложението 

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Концепция за реализация и цел на кампанията  

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Сценарен план 

Национална социалноотговорна кампания на  

Български спортен тотализатор Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

 

Ход на събитието Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 

Предложение за изпълнение на дейността, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени 

в техническата спецификация: 

 

Ще изпълним дейността, по начин, отговарящ на изискванията на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. 

 

Националната социалноотговорна кампания ще бъде реализирана при стриктното спазване на минимум 

следните технически характеристики, посочени в техническата спецификация: 

 Концепция – за кампанията ще бъде изработена концепция, която подробно описва идеята й, 

механизмът за реализация, компонентите и т.н. 

 Събития: 

o Брой - 

o участници - 

o локация – 

o сценарий - 

o Материали за популяризиране и представяне на кампанията  

o общ награден фонд –  

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 
 

Обвързаност и взаимовръзка с останалите дейности  

 

Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП 

 

 

Взаимовръзка с поддейностите на Дейност 2 – Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 

ЗОП 
 

Взаимовръзка с поддейностите на Дейност 1 – Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 

ЗОП 

 

 

II. Декларирам, че ще изпълня предмета на поръчката в срок до 31.03.208 г., считано от датата на 

сключване на договора за възлагането й. 



 

III. Декларирам, че: ще изпълня предмета на поръчката с грижата на добрия търговец, като ще 

отговаряме за действия на ангажираните от нас лица като за свои. При изпълнение предмета на поръчката 

ще изпълняваме дейността си като предоставяме услуги, които напълно съответстват с действащите 

законови изисквания за осъществяване на реклама от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в качеството му на организатор на 

хазартни игри съгласно Закона за хазарта. 

 

V. Предложения за промени в проекта на договор: 

 

№  

по ред 

 

Член/точка № 

 

Съществуващ запис 

 

Предложение за промяна 

1.    

2.    

3.    

.....    

.....    

.....    

 

В случай че бъдем определени за Изпълнител на поръчката, ние ще представим всички документи, 

необходими за подписване на договора, съгласно Поканата и приложенията към нея не по-късно от ....... 

(не по-късно от 7) работни дни след получаване на Решението за класиране.  

Гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на парична сума (посочва се формата на гаранцията за 

изпълнение). 

 

IV. По преценка на участника друга информация, пряко свързана с изпълнението на предмета на 

поръчката:…………………………… 

 

 

Видовете работи и дял от поръчката, които ще се изпълняват от подизпълнител /ако е приложимо/-

неприложимо 

 

 

Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма Гражданско дружество по ЗЗД 

„ДИСпорт” 

 

 

Представляващ/и Веселин Мишев (име и фамилия) 

Подпис – /заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

Дата 22.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Рекламно 

обслужване на ДП „Български спортен тотализатор" 

19.01.2018 г. - 31.03.2018 г. 
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Информацията е заличена на осн. на чл. 102 , ал. 1 ЗОП  

 


