
 

 

 

2. Обособена позиция № 2 – Изработка и доставка на печатни материали 

2.1. Предмет на поръчката 

Предметът на поръчката включва дизайн, изработка и доставка на печатни 

материали за нуждите на Българското национално радио. 

2.2. Технически изисквания/ характеристики на артикулите, предмет на 

настоящата поръчка: 

 Артикул Прогнозно 

количество 

(брой/ 

тираж) 

Спецификация 

1. Плакат 

 

85 000 Формат А1, 4+0, хартия 80 гр./м2, хром – 

мат/гланц; 30 позиции х 500 бр. и 70 позиции х 

1000 бр.  

2. Разпространени

е на плакати 

85 000 Формат А1, хартия 80 гр./м2; 30 позиции х 500 

бр. и 70 позиции х 1000 бр.; изисквания към 

разпространението (разлепването) - 

подадените количества да бъдат отчитани със 

снимков материал за всички локации, 

графици за разпространение (разлепване) и 

списък с локации, както следва: 

 

1. Разпространението на плакати се 

осъществява на траншове по минимум 250 

бр. 

 

2. Разпространението на плакати се 

извършва по предварително утвърден график, 

съгласуван и одобрен от възложителя. 

 

3. В случай на предявена претенция за 

некачествено изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 

задължава в срок от 1 (един) работен ден от 

получаването му да прегледа обстойно 

писменото обяснение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

предоставените от него доказателства в 

подкрепа на твърденията му, което 

последният е длъжен да представи в срок от 1 

(един) работен ден от получаване на 

претенциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предходния 

член.  В случай на непредставяне на писмени 

обяснения и/или доказателства, подкрепящи 

писмените твърдения, ще се счита, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е приел за основателни 

претенциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със 

съответстващите от това последици. 

 



 

 

 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при 

уговорка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши 

проверка относно качество, количества, 

стадии на изпълнение, технически параметри 

и др., без с това да пречи на оперативната 

дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като проверката 

може да бъде извършвана само в деня на 

разпространение, за да бъдат резултатите от 

проверката актуални. След извършване на 

проверката се подписва двустранен 

констативен протокол. 

 

5. В случай на непредвидени 

обстоятелства, налагащи временна промяна 

на стратегията на рекламната кампания, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да 

уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за необходимостта от 

промяна, като същевременно с това 

предложи план за действие. 

 

6. В случай на настъпване на 

непреодолима сила (в това число 

непроходимост на пътища, валежи с 

продължителност повече от половината от 

светлата част на денонощието и др.), в 

следствие на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпаднал 

в забава за изпълнението на задълженията си 

по този договор, то срокът на изпълнението се 

удължава с времето, през което е действала 

непреодолимата сила, като в този случай 

забавата няма да се счита за неизпълнение 

по договора. В такива случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

непредвидената ситуация. 

 

7. Разпространението на плакати се 

осъществява на следните локации, като на 

една локация могат да се разлепят 

максимум 9 бр. плакати. 

  

• Спортна палата 

• Георги С. Раковски 

• Евлоги Георгиев 

• Патриарх Евтимий 

• Паметника Левски 

• Софийски университет 

• Шипка 

• Оборище 

• Телефонна палата 



 

 

 

• Янко Сакъзов 

• Мол София 

• Тодор Александров 

• Мария Луиза 

• Христо Ботев 

• Козлодуй 

• Кирков  

• Пиротска 

• Опълченска  

• Стамболийски  

• Дондуков 

• Каре Син Сити 

• Пл. Македония 

• Съборна 

• Леге 

• Позитано 

• Екзарх Йосиф 

• Искър  

• Руски паметник 

• Цар Борис III 

• Сливница 

• Цар Иван Асен II 

• Сточна гара 

• Цар Симеон 

• Георги Бенковски 

• Св. Седмочисленици 

• Хотел Родина 

• Хотел Плиска 

• Орлов Мост 

• Лъвов мост 

• Стадион Васил Левски 

• Мадрид 

• Константин Величков 

• Шипченски проход 

• Румънско посолство 

 

8. Разлепването на плакати трябва да е 

обезпечено с: 

- Снимков материал по който могат да 

се изброят точно разлепените локации; 

- Всеки jpeg файл от снимковия 

материал трябва да съдържа данни за гео 

локация, дата и час /снимащото устройство 

да е с активиран gps локатор и интернет/. 

 

9. След всяко разпространение на 

плакати се предоставя отчет за извършените 

дейности, съдържащ 100% снимков материал 

и списък с посетените локации. Отчетът се 



 

 

 

изпраща на посочен от възложителя мейл до 

24 часа след всяко разпространение на 250 

бр. /след всеки транш/. 

 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

извърши поръчката по утвърдени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания или по начин 

максимално доближаващ се до тези 

изисквания, като при изпълнението на 

възложеното защитава изцяло неговия 

интерес. 

 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява 

предоставените му изходни материали 

(плакати) и да ги използва единствено за 

осъществяване предмета на договора. 

 

12. При изпълнение на поръчката 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да спазва всички 

предвидени законови, подзаконови 

нормативни актове, актове на органите на 

местно самоуправление, и др. изисквания по 

повод залепването на плакатните материали. 

 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност 

за евентуални негативни последствия от 

разпространение на рекламни материали 

на нерегламентирани и регламентирани 

места. 

 

14. В случай на неизпълнение на 

задълженията по реализиране на кампаниите 

по разпространение на плакати, довело до 

налагане на каквито и да било имуществени 

санкции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от страна на 

компетентните органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка равняваща се на 

сбора от размера на наложената 

имуществена санкция и размера на 

разходите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по повод 

наложената му санкция. 

3. Флаери 4 000 Формат А6; хартия - 115 гр./м2 хром 

мат/гланц, цветност - 4+4; 8 позиции х 500 бр. 

4. Билборд 20 Рекламно пано формат 4 х 3 метра; винил, 

4+0; 20 позиции х 1 бр. 

5. Рол банер 20 Рекламно пано формат 80 х 200 см; винил, 

4+0; 20 позиции х 1 бр. 

6. Покани 15 000 Формат DL;  2 листа, картон  - цветен, 

релефен,  300 гр./м2, 1+0; ситопечат, сиво; 3 



 

 

 

позиции х 5000 бр. 

7. Визитни 

картички, 

обикновени 

50 000 Формат 55 х 85 мм; цветност 4+4; хартия - 250 

гр. мат/гланц; заоблени ъгли; 500 позиции х 

100 бр. 

8. Визитни 

картички, 

луксозни 

20 000 Формат 55 х 85 мм; цветност 4+4; хартия - 300 

гр.; заоблени ъгли; обемен лак – лого БНР, 

двустранен мат ламинат, 200 позиции х 100 

бр. 

 

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 печатен 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. 

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 5 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. 

* 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: Пламен Дичков – ръководител отдел „Реклама, маркетинг и издателска 

дейност“  


