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РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1.1. Предмет на поръчката 

Предметът на поръчката включва дизайн, изработка и доставка на рекламни 

материали за нуждите на Българското национално радио. 

1.2. Технически изисквания/ характеристики на артикулите, предмет на 

настоящата поръчка: 

№ 

по 

ред 

Артикул Прогнозно 

количество 

(брой/ 

тираж) 

Спецификация 

1 Календари 

стенни, 

обикновени 

6 000 Формат - трисекционен, размер тяло 320 х 500 

мм, размер глава 320 х 240 мм, 12 листа всяка 

секция (с три месеца на една страница, с 

прозорче, перфорация, да съдържа 

информация за църковни празници и именни 

дни);  хартия тяло - 80 гр./м2, 2+0, офсет; гръб - 

300 гр./м2 опаковъчен картон, цветност глава 

4+0+UV лак; 2 позиции х 3000 бр. 

2 Настолен 

календар, 

работен 

6 000 Формат 32 х 14 см, подвързване - метална 

спирала по дългата страна, обем - минимум 54 

листа; хартия тяло - 70 гр./м2 офсет, 2+0; гръб - 

300 гр./м2 опаковъчен картон 4+0+UV лак; 2 

позиции х 3000 бр. 

3  Настолни 

календари, 

пирамида 

6 000 Формат – тяло 85 мм х 123 мм, 12 листа, хартия 

офсет 80 гр./м2, 2+0; подложка 85 х 165 мм, 

хартия хром мат/ гланц 260 гр./м2, 4+0; място за 

реклама 85 х 42 мм, 4+0; подвързване - метална 

спирала; 2 позиции х 3000 бр. 

4 Тефтери 

обикновени 

6 000 Формат А5;  тяло без дати; мин. 160 стр.; 

календар на първа страница; цветност на тялото 

2+2; хартия на тялото - 70 гр./м2 бял офсет; 

твърда корица – книговинил, 4+0, (печат с логото 

и надпис на БНР на корицата), подвързване 

метална спирала по дългата страна; 2 позиции 

х 3000 бр. 

5 Тефтери 

луксозни 

1 500 Формат А5; тяло без дати; цветност на тялото 

2+2, хартия на тялото - 70 гр./м2 бял офсет, мин. 

208 стр., корица с дунапрен (преге печат с 

надпис и лого на БНР) 

6 Обикновени 

подаръчни 

торбички 

6 000 Формат 320/440/110 мм; печат - 1 цвят с надпис 

и лого на БНР; хартия - 120 гр./м2; 2 позиции х 

3000 бр. 
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7 Луксозни 

подаръчни 

торбички 

1 500 Формат 230/380/100 мм; хартия - 150 гр./м2 

хром мат/гланц; цветност 4+0 + преге печат - 

надпис и лого на БНР; подсилено дъно 

8 Химикалки 

обикновени 

6 000 Материал - пластмаса/ метал/ метал с 

пластмаса; цвят на мастилото - син; печат с 

логото и надпис на БНР; 2 позиции х 3000 бр. 

9 Химикалки 

луксозни 

1 500 Печат – тампонен; материал: метал; хромово 

покритие; цвят – сив, син или черен; пълнител: 

тип паркер или писец; цвят на мастилото: син; 

опаковка - кутия брандирана с логото на БНР 

10 Флаш-памет 1 500 USB мин. 2.0; капацитет: мин. 16 GB; брандирана 

с логото на БНР 

11 Ключодържатели 1 500 Еко-кожа и метал; преге печат с лого на БНР 

12 Полуавтоматични 

чадъри 

3 000 Едноцветен печат с надпис и лого на БНР, 

D105/90СМ; полуавтоматичен, 8 панелен, 

пластмасова извита дръжка, метална 

конструкция, материал шантунг; 2 позиции х 

1500 бр. 

13 Рекламни 

сгъваеми чадъри, 

с калъф 

3 000 Чадър - едноцветен печат с надпис и лого на 

БНР, D96СМ материал полиестер, калъф - 

едноцветен печат с надпис и лого на БНР, D 

4/22.5СМ, материал полиестер; 2 позиции х 1500 

бр. 

14 Блокноти 6 000 Формат А5; тяло - 80 стр.; цветност на тялото 2+0; 

хартия на тялото - 70 гр./м2 бял офсет; корица 

опаковъчен картон 300 гр./м2 4+0 (печат с логото 

и надпис на БНР на корицата), подвързване 

метална спирала по късата страна; 2 позиции х 

3000 бр. 

15 Дъждобрани 3 000 Дъждобран с качулка, с цип, опакован в калъф; 

материал EVA или PVC; едноцветен печат с 

надпис и лого на БНР; 2 позиции х 1500 бр. 

16 Чаши за чай с 

цилиндрична 

форма 

1 000 Материал порцелан (с дръжка); размери: 

височина 103 мм, диаметър 70 мм; 

максимален размер на печатаемото поле: 70 x 

200 мм; печат с надпис и лого на БНР 

17 Чаши за чай с 

конусовидна 

форма 

1 000 Материал порцелан (с дръжка); размери: 

височина 98 мм, диаметър 80 мм; максимален 

размер на печатаемото поле: 50 x 160 мм; 

печат с надпис и лого на БНР 

18 Анти-стрес 

топки 

2 000 Характеристики: цвят: различни цветове; 

размер: диаметър 60 мм; материал - PU; печат 

с надпис и лого на БНР 
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19 Мъжки тениски 

поло пике 

2 000 Характеристики: цвят: различни цветове; състав: 

100% памук с три копчета, яка и ластик на 

ръкава в същия цвят; подсилени шевове на яката 

и цепката долу; плътност: 180 гр./м2; размери: S, 

M, L, XL, XXL; технология на брандиране: 

бродерия с надпис и лого на БНР; максимален 

размер на поле за бродерия: 80 x 40 мм 

20 Мъжки тениски 3 000 Характеристики: цвят: различни цветове; състав: 

100% памук; плътност: 165 гр./м2; размери: S, M, 

L, XL, XXL, 3XL; технология на брандиране: печат 

с надпис и лого на БНР; максимален размер на 

поле за бродерия: 80 x 40 мм 

21 Дамски тениски 

поло пике 

2 000 Характеристики: цвят: различни цветове; състав: 

100% памук с три копчета, яка и ластик на 

ръкава в същият цвят; подсилени шевове на 

яката и цепката долу; плътност: 180 гр./м2; 

размери: S, M, L, XL, XXL; технология на 

брандиране: бродерия с надпис и лого на БНР; 

максимален размер на поле за бродерия: 80 x 

40 мм 

22 Дамски тениски 

с V-деколте 

3 000 Характеристики: цвят: различни цветове; състав: 

100% памук; плътност: 165 гр./м2; размери: XS, S, 

M, L, XL, XXL; технология на брандиране: 

бродерия с надпис и лого на БНР; максимален 

размер на поле за бродерия: 80 x 40 мм 

23 Почистващи 

стикери за 

телефон 

3 000 Характеристики: цвят: различни цветове; 

материал: микрофибър; размери: 30 × 30 мм; 

размер на печатаемото поле: 25 × 25 мм; 

технология за брандиране: ситопечат, 

сублимационен печат или пълноцветен печат с 

надпис и лого на БНР 

24 Луксозни кожени 

папки 

200 Характеристики: цвят: тъмно син или черен; 

материал: луксозна екокожа или естествена 

рециклирана кожа; размери: 310 х 230 мм; 

технология за брандиране: преге печат с лого 

на БНР 

25 Микрофонни 

ветробрани 

250 Характеристики: цвят: тъмно син; три или четири 

стенни;  вътрешен диаметър:  ~ 53 mm (100 бр.); 

~ 40 mm (50 бр.); ~ 47 mm (50 бр.); ~  50 mm (50 

бр.); едноцветен печат с надпис и лого на БНР 

26 Брошури 2 000 Формат А5; обем тяло - 24 стр., хартия корица - 

200 гр./м2 хром мат/гланц, хартия вътрешно 

тяло - 130 гр./м2 хром мат/гланц; цветност 4+4; 

книговезка работа - шито с 2 телчета; 2 позиции 

х 1000 бр. 

27 Брошури 3 000 Формат А5; обем тяло - 12 стр., хартия корица - 

200 гр./м2 хром мат/гланц, хартия вътрешно 

тяло - 130 гр./м2 хром мат/гланц; цветност 4+4; 

книговезка работа - шито с 2 телчета; 6 позиции 

х 500 бр. 
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28 Дипляни 18 000 Формат - А4 с три сгъвки (2 бига), хартия 

мат/гланц, 130 гр./м2, цветност 4+4; 90 позиции х 

200 бр. 

29. Картонени папки 4 000 Формат 22 х 31 см;  хартия - 300 гр./м2; цветност 

4+0; щанцована, с джоб; 2 позиции х 2000 бр. 

30 Луксозни 

подаръчни 

комплекти 

50 комплект химикал и ключодържател в подаръчна 

кутиия или сет портфейл, химикал и 

ключодържател в подаръчна кутия 

 

Възложителят си запазва правото да не възложи изпълнението на всички посочени 

в спецификацията рекламни материали. Възложителят си запазва правото да промени 

размера на даден артикул, предмет на конкретна заявка, за което Възложителят 

уведомява Изпълнителя преди подаването на съответната заявка. Възложителят може да 

поиска допълнителен тираж от някои от посочените материали. В случай на изчерпване 

или излизане от производство на даден вид рекламен материал избраният изпълнител 

има право да го замени с материал с идентични или по-добри характеристики от 

посочения в техническото предложение на цена, която не може да надвишава 

оферираната. Възложителят има право да поръчва артикули, които не са описани в 

техническата спецификация, но са от същия род ( рекламни материали, попадащи 

Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки). 

Предпечатната подготовка на всички материали, предмет на настоящата 

поръчка, е ангажимент на Изпълнителя, който се задължава да представя на Възложителя 

цветна принтерна разпечатка и/или мостри на продуктите за одобрение преди 

изработка. 

Изпълнителят изпълнява поръчката в срок не по-дълъг от 5 работни дни след 

писмена заявка от страна на Възложителя. След получаване на заявката, дизайнът и 

редакционната обработка на текстовете (ако са приложими такива) се изготвят от 

Изпълнителя. Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя поне два 

различни варианта на дизайн за всеки отделен артикул, като те могат да бъдат във вид 

на цветна принтерна разпечатка и/или във вид на мостра. 

В рамките на 5 работни дни от получаването на разработените варианти, 

Възложителят се произнася по предложенията за дизайн, като има право да направи 

корекции по дизайна. Всяка корекция и забележка са задължителни за Изпълнителя и 

следва да бъдат отстранени в рамките на 3 работни дни от получаването им, докато не 

се получи финалното одобрение на Възложителя. След получаването му, Изпълнителят 

започва изработката, като спазва посочените в техническото му предложение срокове, 

но не по-вече от 10 работни дни. 

Текстът за материалите ще бъде предоставен на Изпълнителя от Възложителя. 

Преводът на текстовете също е ангажимент на Възложителя. 

Готовите материали се доставят до мястото, посочено в съответната заявка. 

Изпълнителят и Възложителят или определени от тях лица съставят и подписват приемо-

предавателен протокол в два екземпляра за доставката на материалите. 
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* Забележка 

- Снимковият или друг визуален материал, който ще се ползва при изработката на 

продуктите, е необходимо да бъде с уредени авторски права от страна и за сметка на 

Изпълнителя. 

- Всички авторски права върху продуктите, предмет на настоящата поръчка, които са 

създадени във връзка с изпълнението на договора, стават собственост изцяло на Възложителя. 

 

(п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Изготвил: Десислава Паунска – ръководител отдел „Комуникация“ 

 

 


