
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“: 

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 

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 

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 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 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 %; 

- 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 

 



  
Тото 2 – 5 от 35 

 

  
Тото 2 – 6 от 42 

 



  
Тото 2 – Зодиак 

 

  
Тото 2 – Рожден ден 

 



  
Тото 1 – 13 срещи 

 

  
Тото 1 – 13 срещи системен 

 



  
Тото 1 – 10 срещи 

 

  
Тото 1 – 10 срещи системен 

 



  
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 /.  

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. 
 


