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I. ОБЕКТ; ПРЕДМЕТ; ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 

В тази част от документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, 

търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на 

определени лица или продукти - да се чете и разбира „или еквивалент“ 

 

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ /ДП БСТ/ е хазартен оператор 

по чл. 14 от Закона за хазарта /ЗХ/ и реализира дейността си с цел набиране на парични 

средства за подпомагане държавната политика в областта на физическото възпитание и 

спорта. Съгласно ЗХ и Устройствения правилник на ДП „Български спортен 

тотализатор“, същото има лицензи за организиране на следни хазартни игри: 

- Моментни лотарийни игри; 

- Числови лотарийни игри; 

- Игри със залагания върху резултатите от спортни състезания. 

ДП БСТ е държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, с 

принципал Министъра на младежта и спорта и разходва средствата от реализираните от 

него постъпления от хазартните игри, които са определени за негова издръжка, при 

спазване правилата на Закона за обществените поръчки. 

ДП БСТ има за цел чрез осъществяване на хазартна дейност да набира средства за 

подпомагане на физическото възпитание и спорта в България. При осъществяване на 

дейността си, предприятието предоставя своите развлекателни игри по подходящ, 

модерен и социално отговорен начин. ДП БСТ е член на международните хазартни 

асоциации Световна лотарийна организация (WLA) и Европейски лотарии (EL) и като 

такъв в дейността си съблюдава и прилага разработените принципи на социално 

отговорната игра и ангажираност; стреми се да обезпечи в най-висока степен 

сигурността на данните, на база на които се провеждат неговите игри; развива и 

поддържа видима и документирана среда на сигурност, така че да гарантира интересите 

на своите участници и на Държавата; работи с и цели постигането на утвърдени 

международни стандарти в областта на хазарта, оперира в практиката с инструменти, 

които следват законово поставените рамки. 

Посочените по-горе видове хазартни игри, организирани от ДП БСТ, се разработват и 

предлагат на българския пазар, в различни разновидности. Игрите се организират и 

провеждат в съответствие със Закона за хазарта, утвърдените от Държавната комисия 

/ДКХ/ по хазарта задължителни общи игрални условия и правила, за всяка една от тях. 

Правилата на всяка игра се обявяват предварително по подходящ начин и са достъпни 

за участниците в игрите на интернет адрес: http://toto.bg/#;  http://toto.bg/momentni-igri; 

Участието в моментните лотарийни игри се осъществява чрез талони, отпечатвани по 

законустановения ред, регламентиран съгласно Закона за хазарта и Наредбата за 

условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.  

Приемането на залози по наземен път за участие в числовите лотарийни игри и игрите 

със залагания върху резултатите от спортни състезания, се осъществява и чрез фишове 

/предварително отпечатани по утвърден от ДКХ образец/, а за всеки направен залог се 

издава квитанция /отново по образец, утвърден от ДКХ/.  

За различните хазартни игри се изготвят информационни материали, указващи реда за 

участие в тях. 

С оглед горното, с цел обезпечаване основния си предмет на дейност, на основание чл. 

73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), ДП БСТ, провежда открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование: „Отпечатване и 

доставка на удостоверителни знаци“, по обособени позиции – посочени по-долу. 

http://toto.bg/
http://toto.bg/momentni-igri
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1. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 

Обект: услуги по отпечатване по индивидуален дизайн и доставка на удостоверителни 

знаци. Поръчката е със смесен обект – услуги и доставки, но се възлага като поръчка за 

услуги предвид по-високата стойност на услугата /отпечатване по индивидуален 

дизайн/. 

 

Предмет и количество: отпечатване и доставка на удостоверителни знаци, по 

обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие 

в моментни лотарийни игри“: 

Предметът на тази обособена позиция обхваща отпечатването и доставка на 

удостоверителни знаци – талони за участие в различни разновидности на моментните 

лотарийни игри, организирани от ДП БСТ. 

Видовете талони и бройки за участие, са съобразно текущите и подлежащи на 

организиране игри на предприятието, като тяхното количество/обем ще е в зависимост 

от текущото потребление, в рамките на предвидения финансов ресурс за изпълнението 

на поръчката /ориентировъчно количество – 15 000 000 бр. на годишна база/. 

 

Обособена позиция № 2: „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за 

участие в числови лотарийни игри и игри със залагания върху резултатите от спортни 

състезания“: 

Предметът на тази обособена позиция обхваща отпечатването и доставка на 

удостоверителни знаци – 1/ фишове за участие в различни разновидности на числовите 

лотарийни игри и игрите със залагания върху резултатите от спортни състезания, 

организирани от ДП БСТ и чиито залози се приемат по наземен път; 2/ ролки за 

издаване на квитанции /за направен залог, за анулиран залог, за изплатена печалба и др. 

под/. 

Видовете и бройки фишове и ролки за квитанции относно направен залог, са съобразно 

текущите и подлежащи на организиране игри на предприятието, като тяхното 

количество/обем ще е в зависимост от текущото потребление, в рамките на 

предвидения финансов ресурс за изпълнението на поръчката /ориентировъчно 

количество – 30 000 000 бр. фишове и ролки на годишна база/. 
 

Обособени позиции: Настоящата поръчка включва 2 обособени позиции, наименовани 

както следва: 

Обособена позиция № 1: „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за 

участие в моментни лотарийни игри“ 

Обособена позиция № 2: „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за 

участие в числови лотарийни игри и игри със залагания върху резултатите от спортни 

състезания“ 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

2.1. Технически изисквания за изпълнение на поръчката: 

2.1.1 Технически изисквания за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 

№ 1 „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в моментни 

лотарийни игри“: 
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2.1.1.1  общи изисквания при отпечатването и доставката на удостоверителни 

знаци - талони: 

Удостоверителните знаци – талони, следва да бъдат отпечатани в съответствие с 

изискванията на Закона за хазарта, по реда на Наредбата за условията и реда за 

отпечатване и контрол върху ценни книжа, при спазване на установените в областта на 

хазарта стандарти за информационна сигурност и другите, посочени от Възложителя 

изисквания. Отпечатването ще следва да се извършва след предварителна заявка от 

Възложителя на съответен брой конкретно посочени по вид/размери и количество 

удостоверителни знаци. Поради съображения за сигурност и надеждност на 

изпълнението предмета на настоящата поръчка задължително изискване е всички етапи 

в процеса на полиграфическата изработка на елементите за защита да се извършват на 

една работна площадка (производствена площ). Проектът и дизайнът на 

удостоверителните знаци - талони, в т.ч. и видът защита, ще бъдат 

предоставяни/посочвани от Възложителя предварително. Възложителят ще заявява за 

отпечатване и доставка количества не по-големи от 10 000 000 (десет милиона) броя 

талони от една разновидност на моментните лотарийни игри. В срок не по-дълъг от 10 

(десет) работни дни от датата на заявка, изпълнителят следва да предоставя на 

Възложителя образец на заявеният му удостоверителен знак/ци. При доставката на 

всяко заявено и отпечатано количество удостоверителни знаци – талони, изпълнителят 

трябва да представя в електронен вариант/на цифров носител Опис на печалбите за 

съответната моментна лотарийна игра, за която са отпечатани удостоверителните 

знаци. Удостоверителните знаци - талони следва да се доставят опаковани – в пачки, в 

кашони, всеки от които /пачка и кашон/ етикетиран с данни относно вида игра, 

разновидност, количеството и съответно разпределение. С цел гарантиране на 

информационната сигурност на талоните, не се допуска транспортиране на непокрити с 

непрозрачен изтриваем слой мастило персонализирани удостоверителни знаци. 

Отпечатването на удостоверителни знаци – талони, следва да се осъществява чрез 

качествени материали – т.е. такива, отговарящи на съответните спецификации от 

настоящия документи, но и годни да бъдат обработени от терминалните устройства на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – марка Мелиора, и да съхранят отпечатаната на тях информация в 

максимално изискуемия се по закон срок за тяхното съхранение. 

 

2.1.1.2. специализирани изисквания за отпечатване на удостоверителни знаци - 

талони: 

По-долу са посочени техническите параметри на удостоверителните знаци, които 

следва да бъдат изработени и доставени: 

- Материалът, от който трябва да се изработват удостоверителните знаци, трябва да е 

картон –; грамаж - не по-малко от 190 гр./м2; 

- Подлежащите на изработване удостоверителни знаци, трябва да са възможни най-

малко в следните формати: 

 

№ Формат 

1 229 х 303 мм 

2 229 х 151 мм 

3 229  х 100 мм 

4 229 х 74 мм 
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5 152 х 303 мм 

6 152 х 151 мм 

7 152 х 100 мм 

8 152 х 74 мм 

9 113 х 303 мм 

10 113 х 151 мм 

11 113 х 100 мм 

12 113 х 74 мм 

13 90 х 303 мм 

14 90 х 151 мм 

15 90 х 100 мм 

16 90 х 74 мм 

17 63 х 102 мм 

18 63 х 140 мм 

19 63 х 203 мм 

20 76 х 102 мм 

21 76 х 140 мм 

22 76 х 203 мм 

23 102 х 102 мм 

24 102 х 140 мм 

25 102 х 203мм 

26 127 х 102 мм 

27 127 х 140 мм 

28 127 х 203 мм 

29 140 х 102 мм 

30 140 х 140 мм 

31 140 х 203 мм 

32 152 х 102 мм 

33 152 х 140 мм 

34 152 х 203 мм 

35 165 х 102 мм 

36 165 х 140 мм 

37 165 х 203 мм 

38 254 х 102 мм 
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39 254 х 140 мм 

40 254 х 203 мм 

41 279 х 102 мм 

42 279 х 140 мм 

43 279 х 203 мм 

44 305 х 102 мм 

45 305 х 140 мм 

46 305 х 203 мм 

47 330 х 102 мм 

48 330 х 140 мм 

49 330 х 203 мм 

 

- Печатът на подлежащите на изработване удостоверителни знаци трябва да е: 4 + 2 

цвята; пълноцветен флексо печат – мин. 4000 dpi при мин. 150 lpi или пълноцветен 

офсетов печат – мин. 5000 dpi при мин. 175 lpi. 

- Всеки удостоверителен знак, подлежащ на изработване трябва да е с персонализация: 

1 + 0, черен цвят, до 30 % от формата на талона; с резолюция минимум 600 х 600 dpi. 

Персонализацията трябва да може да съдържа цифри, знаци, баркод CODE 128 и др., 

които ще бъдат заявявани от Възложителя конкретно.  

- Персонализираните полета трябва да могат да бъдат покривани с изтриващ се 

непрозрачен слой мастило, върху който се печата текст или символи в до 4 цвята, като 

конкретните елементи се заявяват от Възложителя съответно. 

- Всеки удостоверителен знак, подлежащ на изработване трябва да може да е с един или 

няколко от следните допълнителни ефекти, които могат да бъдат заявявани от 

Възложителя според конкретния дизайн – гланцов или матов лак, ароматно мастило, 

метално фолио до 20% от площта на удостоверителен знак или холографско фолио до 

10 % от площта на удостоверителен знак, транспарентно скреч мастило, специални 

цветове – пантон, металик, флуоресцентен. 

- За подлежащите на отпечатване удостоверителни знаци трябва да може да бъдат 

осигурени всеки от следните видове защити, които ще се заявяват от Възложителя 

съответно: 1) UV фосфоресциращo мастилo на лицето и гърба в различни цветове 

видимо с УВ лампа и невидимо при дневна светлина; 2) микроизображение – текст под 

1 пункт; 3) дифракционен оптически вариращ елемент с широчина не по-малка от 6 мм 

и не повече от 8 мм. Дифракционният оптически вариращ елемент трябва да е с високо 

ниво на защита, а именно: да е цифрово синтезирана и генерирана чрез електронно 

лъчева литография с резолюция не по-малко от 500 000 dpi, да съдържа защитни 

елементи за разпознаване с невъоръжено око (задължително да съдържа поне един 

тримерен ахроматичен визуален оптичен ефект както и графичен дифракционен обект 

оцветен в постоянен цвят, независимо от ъгъла на наблюдение), да включва оптични 

ефекти за идентификация от обучен персонал и да притежава елементи от най-високо 

ниво на защита за разпознаване от експерти – като например векторна нанографика 

(графика от плавни криви, варираща дебелина на линиите под 1 микрона) и нанотекст 

под 3 микрона; 4) Допълнителни ефекти според конкретния дизайн – гланцов или матов 

лак, ароматно мастило, метално фолио до 20% или холографско фолио до 10 % от 
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площта на билета, транспарентно скреч мастило, специални цветове – пантон, металик, 

флуоресцентен. 
 

Участниците трябва да представят към Предложението си за изпълнение на 

поръчката мостри: 

- поне 5 /пет/ вида мостри на удостоверителни знаци – талони с размери 229х151 мм, 

229х100 мм, 152х100 мм, 113х74 мм, 90х151 мм, отпечатани чрез технологиите, 

необходими за изработка на изискуемите от Възложителя удостоверителни знаци, като 

е задължително всяка от мострите да е с поне една персонализирана зона, с поне една 

зона с изтриващ се непрозрачен слой и надпечат, и поне една от мострите да е и с 

дифракционен оптически вариращ елемент /ДОВЕ/. От всички представени мостри 

трябва да са видни всички изискуеми от Възложителя технологии за отпечатването на 

подлежащите на доставяне удостоверителни знаци. 

Мострите следва да бъдат с нулева номерация и печат „мостра“/„образец“/др.под., без 

върху тях задължително да има отличителни знаци на БСТ.  

Мострите ще бъдат използвани за преценка дали предложението на участник отговаря 

на изискуемите се технически спецификации /посочени тук, по-горе/ и съобразно 

представения/ите мостри, т.е. наличието на описано качество на даден удостоверителен 

знак в офертата на участника и липсата на такова в представената мостра, ще се счита 

за представена оферта, неотговаряща на изискванията на Възложителя и същата ще 

подлежи на отстраняване. При изследването на мострите не се предвижда да бъдат 

нарушени тяхната цялост и търговски вид, доколкото същите трябва да са представени 

по начин, позволяващ пълното им изследване на посочените по-горе в т. 2.1.1.2. 

елементи. 

Представените мостри следва да са обозначени по начин, от който да е видно:1/ кой ги 

представя и по коя обособена позиция; 2/ на кое предложение отговарят /наименование 

на съответния удостоверителен знак – талон, с посочване наличието или не на ДОВЕ/.  

Разходите по изработка и доставка на мострите са за сметка на участниците и не 

подлежат на възстановяване от ДП „Българският спортен тотализатор”. Възложителят 

връща всички мостри, чиято цялост и търговски вид не са нарушени, в срок до 10 дни 

от сключването на договор или от прекратяване на процедурата. Възложителят ще 

задържи мострите на участника, с който е сключен договорът за обществена поръчка, 

до приключване на договора. Невърнати мостри ще подлежат на заплащане на 

представилите ги лица съгласно тяхната стойност, посочена в офертата на съответния 

участник. 
 

2.1.2 Технически изисквания за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 

№ 2 „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в числови 

лотарийни игри и игри със залагания върху резултатите от спортни състезания“: 

 

2.1.2.1  общи изисквания при отпечатването и доставката на удостоверителни 

знаци - фишове и на ролки за квитанции относно направен залог: 

Удостоверителните знаци – фишове и ролки за квитанции относно направен залог, 

следва да бъдат отпечатани в съответствие с изискванията на Закона за хазарта, при 

спазване на установените в областта на хазарта стандарти за информационна сигурност 

и другите, посочени от Възложителя изисквания. Отпечатването на даден вид 

удостоверителен знак – фиш, следва да се извърши след предварителна заявка от 

Възложителя на съответен брой конкретно посочени по вид и количество знаци. 

Поради съображения за сигурност и надеждност на изпълнението предмета на 
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настоящата поръчка задължително изискване е всички етапи в процеса на 

полиграфическата изработка на елементите за защита да се извършват на една работна 

площадка (производствена площ). Максималното количество, което Възложителят ще 

поръчва с една заявка е до 10 000 000 броя удостоверителни знака. Проектът, форматът 

и дизайнът на удостоверителните знаци ще бъде предоставян от Възложителя 

предварително.  

Отпечатването на ролки за издаване на удостоверителен знак - квитанция, следва да се 

извърши след предварителна заявка от Възложителя на съответно количество ролки. 

Максималното количество, което Възложителят ще поръчва с една заявка е до 20 000 

броя ролки за издаване на удостоверителен знак - квитанция за направен залог. 

Дизайнът на ролките ще бъде предоставян от Възложителя предварително.  

Отпечатването на удостоверителни знаци – фишове/ролки за квитанции относно 

направен залог, следва да се осъществява чрез качествени материали – т.е. такива, 

отговарящи на съответните спецификации от настоящия документи, но и годни да 

бъдат обработени от терминалните устройства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – марка Мелиора, 

и да съхранят отпечатаната на тях информация в максимално изискуемия се по закон 

срок за тяхното съхранение. 

Доставката на удостоверителните знаци – фишове, трябва да се извършва в пачки от по 

250 броя всяка, в кашони от по 20 пачки, етикетирани с данни относно вида игра, 

разновидност, количеството и поредни номера /№…от…до/. 

Доставката на ролки за издаване на удостоверителен знак - квитанция, трябва да се 

извършва в опаковки от по 10 ролки, етикетирани с данни относно количеството им. 
 

2.1.2.2. изисквания за отпечатване на еднопластови удостоверителни знаци: 

2.1.2.2.1. обикновени фишове /печатат се за игрите на Тото 1 и Тото 2/:  

- формат: до 100мм х 150мм; 

- хартия: тип за оптично четене 90 гр./кв.м.; белота CIE по ISO 11475  - 164; 

непрозрачност в %  ISO 2471 - 93%; грапавина на повърхността ISO 8791-2  220 

mm/min; дебелина ISO 534  0,115 mm; 

- печат: 2 + 1 цвята + номерация  с  шрифт 7В фарингтон в черен цвят;;  

- защити: микротекст. 

 

2.1.2.2.2. персонализирани фишове /печатат се за игрите на Тото 2/: 

- формат: до 100мм х 150мм; 

- хартия: тип за оптично четене 90 гр./кв.м.; белота CIE по ISO 11475  - 164; 

непрозрачност в %  ISO 2471 - 93%; грапавина на повърхността ISO 8791-2  220 

mm/min; дебелина ISO 534  0,115 mm; 

- печат: 2 + 1 цвята;  

- персонализация: номерация  с  шрифт 7В фарингтон в черен цвят; 

- фишове с предварително попълнени игрални полета на случаен принцип, маркирани в 

игралното поле със знак „х“ или „●“. 

- защити: микротекст. 
 

2.1.2.3. изисквания за отпечатване на ролки за издаване на удостоверителни знаци 

– квитанции относно направен залог: 

- формат: ширина 80 мм, външен диаметър 83 мм, диаметър на шпулата 30мм.; 

- хартия: тип термочувствителна 70 гр./кв.м., с висока динамична чувствителност с 

трайност при правилно съхранение минимум 7 години; дебелина по ISO  534  0,075 мм.; 

гладкост по  ISO 5627 по-голяма от 350 сек.; белота  по ISO 2470 по-голяма от 85 %; 
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- печат: - 0+7 цвята, рекламно поле CMYK, лого на БСТ 2 цвята по пантони;  

- защити:  1) холографска лента с широчина не по-малка от 6 мм и не повече от 8 мм. 

Холограмата трябва да е с високо ниво на защита, а именно: да е цифрово синтезирана 

и генерирана чрез електронно лъчева литография с резолюция не по-малко от 500 000 

dpi, да съдържа защитни елементи за разпознаване с невъоръжено око (задължително 

да съдържа поне един ахроматичен визуален оптичен ефект както и графичен 

дифракционен обект оцветен в постоянен цвят), да включва оптични ефекти за 

идентификация от обучен персонал и да притежава елементи от най-високо ниво на 

защита за разпознаване от експерти – като например векторна нанографика (графика от 

плавни криви) с дебелина на линиите 1 микрон или нанотекст с височина на буквата 3 

микрона; 2) UV светещо мастило; 3) микротекст. 
 

Участниците трябва да представят към Предложението си за изпълнение на 

поръчката мостри 

- поне две мостри на еднопластов фиш на играта Тото 1 и Тото 2 /обикновен/, които ще 

бъдат отпечатвани и доставяни, съгласно техническите спецификации, посочени по-

горе -  без значение разновидността на играта; 

- поне една мостра на еднопластов фиш на играта Тото 2 /персонализиран/, която ще 

бъде отпечатвана и доставяна, съгласно техническите спецификации, посочени по-горе 

- без значение разновидността на играта; 

- мостра на ролка за издаване на удостоверителен знак - квитанция, която ще бъде 

отпечатвана и доставяна, съгласно техническите спецификации, посочени по-горе.  

Мострите следва да бъдат с нулева номерация и печат „мостра“/„образец“/др.под., без 

върху тях задължително да има отличителни знаци на БСТ. Дизайнът на мостра на фиш 

/графичното му оформление/ следва да е идентичен с някой от посочените по-долу, 

текущи фишове за игрите на Тото 1 и Тото 2: 

 

  
Тото 2 – 6 от 49 
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Тото 2 – 5 от 35 

 

  
Тото 2 – 6 от 42 
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Тото 2 – Зодиак 

 

  
Тото 2 – Рожден ден 
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Тото 1 – 13 срещи 

 

  
Тото 1 – 13 срещи системен 
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Тото 1 – 10 срещи 

 

  
Тото 1 – 10 срещи системен 
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Тото 1 – 12 срещи 

 

  
Тото 1 – 12 срещи системен 

 

Мострите ще бъдат използвани за преценка дали предложението на участник отговаря 

на изискуемите технически спецификации /посочени тук, по-горе/ и съобразно  

представената/ите мостри, т.е. наличието на описано качество на даден 

удостоверителен знак в офертата на участника и липсата на такова в представената 

мостра, ще се счита за представена оферта, неотговаряща на изискванията на 

Възложителя и същата ще подлежи на отстраняване. При изследването на мострите не 

се предвижда да бъдат нарушени тяхната цялост и търговски вид, доколкото същите 

трябва да са представени по начин, позволяващ пълното им изследване на посочените 

по-горе в т. 2.1.2.2. и 2.1.2.3. елементи. 

Представените мостри следва да са обозначени по начин, от който да е видно: 1/ кой ги 

представя и по коя обособена позиция; 2/ на кое предложение отговарят /наименование 

на съответния удостоверителен знак – фиш /с посочване на вида и играта/, ролка /.  
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Разходите по изработка и доставка на мострите са за сметка на участниците и не 

подлежат на възстановяване от ДП „Българският спортен тотализатор”. Възложителят 

връща всички мостри, чиято цялост и търговски вид не са нарушени, в срок до 10 дни 

от сключването на договор или от прекратяване на процедурата. Възложителят ще 

задържи мострите на участника, с който е сключен договорът за обществена поръчка, 

до приключване на договора. Невърнати мостри ще подлежат на заплащане на 

представилите ги лица съгласно тяхната стойност, посочена в офертата на съответния 

участник. 

2.2. Място на изпълнение: Доставката на всяко едно заявено за отпечатване 

количество удостоверителни знаци по съответна обособена позиция, се извършва до 

посоченото от Възложителя/упълномощен негов представител/ в съответната заявка 

място, което може да е:  

 

№ по 

ред 
Населено място Административен адрес 

1 Благоевград пл. "Македония" №2 

2 Бургас ул. “Калофер“ №10 

3 Варна бул. "Мария Луиза" 30 

4 Велико Търново ул."Баба Мота" №13 

5 Видин ул. " Пазарска" № 6 

6 Враца ул. " Никола Войводов " № 17 

7 Габрово ул."Бедек"№5 

8 Добрич ул "25-ти септември" 10 

9 Кърджали ул. "Екзарх Йосиф" № 4 блок "Рилите" 

10 Кюстендил бул. "Демокрация" №58 

11 Ловеч бул. "България" №102 

12 Монтана ул. " Хан Аспарух " № 8 

13 Пазарджик ул. "Хан Крум" № 9 

14 Перник пл. "Петко Каравелов" №1, СИЦ 

15 Плевен ул.  "Димитър Константинов" №23А 

16 Пловдив ул. "Абаджийска"№ 25 

17 Разград жк. ”Освобождение” №8, тото-пункт 

18 Русе бул. ”Цар Освободител” № 123, тото-пункт 

19 Силистра ул. ”Македония” №137, тото-пункт 

20 Сливен 

кръстовище на ул. "Цар Освободител“ и 

ул.“Толбухин“ 

21 Смолян бул. "България" № 86 

22 София ул. "Хайдушко изворче" № 28 

23 Стара Загора ул. "Армейска" № 5а 

24 Търговище пл."Славейков",ул."Св.Св.Кирил и Методий"№2 

25 Хасково ул. "Дунав" № 20 

26 Шумен ул. "Цар Иван Александър" 98 

27 Ямбол ул. “Търговска“ №60 
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2.3. Срок за изпълнение на поръчката; срок за изпълнение на конкретна заявка; 

срок за отстраняване на недостатъци:  

2.3.1. Срокове по Обособена позиция № 1: „Отпечатване и доставка на 

удостоверителни знаци за участие в моментни лотарийни игри“: 

Срокът за изпълнение на поръчката по тази обособена позиция е 4 години, считано от 

датата на влизането му в сила, посочена в него /но не по-рано от 30.12.2019 г., денят 

следващ този на изтичане на текущия договор/, или до изчерпване на предвидената 

максимална прогнозна стойност на разходваните средства за изпълнение предмета на 

настоящата поръчка, което от двете събития настъпи първо.  

Всяко отпечатване и доставка трябва да бъде осъществявано след направена писмена 

заявка от Възложителя и писмо-одобрение от Министерство на финансите, а в случай 

на избрана защита, съдържаща дифракционен оптически вариращ елемент - и след 

приета от Възложителя матрица, в максимален срок от датата на одобрение на 

предоставената мостра за съответната игра, както следва: 

КОЛИЧЕСТВО /бр./ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

до  1 000 000 до 20 /двадесет/ работни дни 

от 1 000 001 до 2 000 000 до 30 /тридесет/ работни дни 

от 2 000 001 до 3 000 000 до 35 /тридесет и пет/ работни дни 

от 3 000 001 до 4 000 000 до 40 /четиридесет/ работни дни 

от 4 000 001 до 5 000 000 до 50 /петдесет/ работни дни 

от 5 000 001 до 6 000 000 до 60 /шестдесет/работни дни 

от 6 000 001 до 7 000 000 до 70 /седемдесет/ работни дни 

от 7 000 001 до 8 000 000 до 80 /осемдесет/ работни дни 

от 8 000 001 до 9 000 000 до 90 /деветдесет/ работни дни 

от 9 000 001 до 10 000 000 до 100 /сто/ работни дни 

 

Срок за изработване на матрица за изработване на дифракционен оптически вариращ 

елемент не по-дълъг от 5 /пет/ работни дни, считано от подаване на готов дизайн на 

талон от Възложителя. 

Отстраняването на констатирани количествени недостатъци в отпечатаните и 

доставени удостоверителни знаци /талони/ трябва да бъде осъществявано в срок не по-

дълъг от 10 /десет/ календарни дни считано от датата на получаване на конкретно 

възражение за недостатък. 

Отстраняването на констатирани качествени недостатъци в отпечатаните и доставени 

удостоверителни знаци /талони/ трябва да бъде осъществявано в срок не по-дълъг от  

10 /десет/ календарни дни считано от датата на получаване на конкретно възражение за 

недостатък, чрез замяната на негодните такива. 

Отстраняването на констатирани неточности в предадения Опис на печалбите за 

отпечатаните и доставени удостоверителни знаци за съответна моментната лотарийна 

игра трябва да бъде осъществено в срок не по-дълъг от 5 /пет/ календарни дни, считано 

от датата на получаване на конкретно възражение за неточност. 

 

2.3.2. Срокове по Обособена позиция № 2: „Отпечатване и доставка на 

удостоверителни знаци за участие в числови лотарийни игри и игри със залагания 

върху резултатите от спортни състезания“ 

 

Срокът за изпълнение на поръчката е 4 години, считано от датата на влизането му в 

сила, посочена в него /но не по-рано от 10.06.2019 г., денят следващ този на изтичане на 
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текущия договор/, или до изчерпване на предвидената максимална прогнозна стойност 

на разходваните средства за изпълнение предмета на настоящата поръчка, което от 

двете събития настъпи първо.  

Всяко отпечатване и доставка трябва да бъде осъществявано в срок не по-дълъг от 20 

/двадесет/ работни дни след направена писмена заявка от Възложителя.  

Отстраняването на констатирани количествени недостатъци в отпечатаните и 

доставени удостоверителни знаци - фишове и ролки за издаване на удостоверителни 

знаци - квитанции за направен залог, трябва да бъде осъществявано в срок не по-дълъг 

от 5 /пет/ календарни дни считано от датата на получаване на конкретно възражение за 

недостатък. 

Отстраняването на констатирани качествени недостатъци в отпечатаните и доставени 

удостоверителни знаци - фишове и ролки за издаване на удостоверителни знаци - 

квитанции относно направен залог, трябва да бъде осъществявано в срок не по-дълъг от 

5 /пет/ календарни дни считано от датата на получаване на конкретно възражение за 

недостатък, чрез замяната на негодните такива. 

 

2.4. Максимална прогнозна стойност за изпълнение предмета на поръчката, начин 

на плащане на цената: 

Финансирането на изпълнението на предмета на поръчката е от средствата за издръжка 

на ДП “Български спортен тотализатор”, набрани самостоятелно от юридическото лице 

чрез осъществяване предмета му на дейност.  

За изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка /включващ обособени 

позиции 1 и 2, без посочените по-долу възможни опции/, Възложителят е предвидил 

максимален финансов ресурс в размер на до 17 700 000 (седемнадесет милиона и 

седемстотин хиляди) лева без ДДС, от които по обособени позиции:  

За Обособена позиция № 1: „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за 

участие в моментни лотарийни игри“ – 10 700 000 (десет милиона и седемстотин 

хиляди) лева без ДДС; 

Обособена позиция № 2: „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за 

участие в числови лотарийни игри и игри със залагания върху резултатите от спортни 

състезания“ – 7 000 000 (седем милиона) лева без ДДС. 

 

Участниците в настоящата поръчка по която и да е обособена позиция, следва да 

представят ценово предложение по елементите, измеренията и в стойностите, посочени 

съответно в образеца на ценово предложение  - № 8.1. и № 8.2. към Документацията за 

участие. Не се допуска отклонение от зададения образец. 

 

Условията и начина на плащане са посочени в съответния проект на договор за всяка от 

обособените позиции – раздел VI. Възложителят предвижда да заплаща заявеното, 

доставено му и прието количество удостоверителни знаци, срещу предоставена 

фактура, в срок до 20 работни дни от получаване на необходимите документи и при 

условията, посочени в проекта на договор. 
 

Опция: 

По изрично възлагане на ДП БСТ, избраният изпълнител се задължава да отпечатва и 

доставя и информационни печатни материали за хазартните игри, организирани от 

възложителя, за които се отпечатват и доставят удостоверителни знаци. Съдържанието 

и визията на информационните печатните материали се определят по индивидуална 

поръчка от възложителя, а срокът за доставката ѝ е до 10 работни дни от датата на 
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получаване на заявката. По-долу са посочени изискванията към информационните 

материали: 
 

Печатни информационни материали без 

сгъване – Вариант 1 

Формат Цветност Хартия 

105х148 мм 4+4 90 гр./м2 гланц 

  115 гр./м2 гланц 

148х210 мм 4+4 90 гр./м2 гланц 

  115 гр./м2 гланц 

210х297 мм 4+4 90 гр./м2 гланц 

  115 гр./м2 гланц 

166х230 мм 4+4 90 гр./м2 гланц 

  115 гр./м2 гланц 

91х220 мм 4+4 90 гр./м2 гланц 

  115 гр./м2 гланц 

 

Печатни информационни материали със 

сгъване – Вариант 2 

Формат Цветност Хартия 

148х210 мм 4+4 90 гр./м2 гланц 

  115 гр./м2 гланц 

160х220 мм 4+4 90 гр./м2 гланц 

  115 гр./м2 гланц 

 

Печатни информационни материали без 

сгъване – Вариант 3 

Формат Цветност Хартия 

670х980 мм 4+0 130 гр./м2 гланц 

470х680 мм 4+0 130 гр./м2 гланц 

420х297 мм 4+0 130 гр./м2 гланц 

210х297 мм 4+0 130 гр./м2 гланц 

 

Печатни информационни материали без 

сгъване – Вариант 4 

Формат Цветност Хартия 

470х680 мм 4+0 80 гр./м2 офсет 

 

Стойността на опцията по обособена позиция № 1 е до 300 000 /триста хиляди/ лева без 

ДДС, а стойността на опцията по обособена позиция № 2 е до 200 000 /двеста хиляди/ 

лева без ДДС. С оглед опцията, за изпълнение предмета на настоящата обществена 

поръчка /включващ обособени позиции № 1 и № 2/, с посочените възможни опции, 
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Възложителят е предвидил максимален финансов ресурс в размер на до 18 200 000 

(осемнадесет милиона и двеста хиляди) лева без ДДС. 

Ако до изтичане срока на действие на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не възложи „опция 

за отпечатване и доставка на информационни печатни материали“, се счита че същият 

няма да се възползва от правото за нейното включване. 

 

 
 


