
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КЪМ  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

В 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

,,Изработка на печатни и рекламни материали за нуждите на Министерството на 

културата” 

 

ПРЕДМЕТ НА ЗАДАНИЕТО 

 

Заданието има за цел да изясни на изпълнителя обхвата и основните изисквания за 

разработване на печатни и рекламни материали за нуждите на Министерството на 

културата. 

Всички предлагани от участника печатни и рекламни материали следва да бъдат: 

нови и неупотребяеми, да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи 

нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им. 

Печатните и рекламните материали се осигуряват на Възложителя периодично и на 

части съгласно заявки направени от Възложителя до Изпълнителя, до изчерпване на 

общите количества. 

При необходимост и съгласно нуждите на Възложителя, количествата по отделните 

позиции могат да бъдат прехвърляни и модифицирани, в рамките на общата стойност на 

поръчката, чрез писмено споразумение между Възложителя и Изпълнителя. 

Всички текстови материали ще бъдат предоставени от Възложителя.  

След одобрение от страна на Възложителя и при готовност с предпечатната 

подготовка, Изпълнителят трябва да предостави едно контролно копие (разпечатка) на 

Възложителя, което се подписва от автора на материала, след което се извършва 

отпечатването в пълен тираж. 

В тези случаи, когато има материали на два езика, трябва да се постигне 

идентичност и огледалност при странирането на информационните материали на 

английски език с тези на български език, като за целта е необходимо Изпълнителят да 

осигури добро разбиране на материалите, които са на английски език.  



Изпълнителят трябва да разполага с необходимата материална база и капацитет за 

извършване на услугата. Възложителят няма да предостави на изпълнителя база за 

изпълнение на дейностите по тази поръчка. 

  След провеждането на процедурата за избор на изпълнител и сключване на 

договор за възлагане на поръчката, Изпълнителят по него е длъжен да предостави 

предварително за одобрение от Възложителя мостри на материалите, посочени в 

спецификацията, подлежащи на изработка и доставка, както и да изпълнява стриктно 

дадените от Възложителя текущи задължителни указания по изпълнението на дейностите.  

Участникът е задължен да предложи в офертата си всички артикули, изброени в 

техническата спецификация. Предложените в офертата артикули трябва да 

отговорят на изискванията, посочени в настоящата спецификация, както следва: 

 

№ АРТИКУЛ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРОЙ 

 

1 Официални бланки за 

поздравителни адреси 

А4 1850 

2 Официални папки за 

поздравителни адреси 

Формат 31х44 

Картон Нетуно 280 г/м2 

Печат сито 

2200 

3 * Официални грамоти на МК  Формат 20х44 см 

Картон Марина Кончилия, 240 

г/м2 

Фосъчен печат 

Трикольорна лента 

Цветност 4+0 

970 

4 Официални папки за грамоти Формат 44/46 см 

Картон Мерида Борунде 280 г/м2 

Печат сито 

970 

5.  Пликове за грамоти Формат 29х41х12 см 

Разгъната площ 50х84 см 

Хартия Натрон натура рипс 

70/100 80 гр./м2 

Подложка картон 250 гр. 

Дръжки (въже) 2 бр. ” 

970 

6. Гербова хартия без надпис  100 

7. Визитни картички обикновени Формат 9х5 см 

Двустранно хромов картон 

Креатор 300 гр./м2, с релефна 

щампа 

Цветност 4+4 или 4+0 

5000 

 

 

8. Визитни картички луксозни Формат 9х5 см 

Двустранно хромов картон 

Креатор 300 гр./м2 

Златно фолио 

Преге 

Печат 1+0 

2500  

9. Плътна хартия (картон)  Светлобежова или светложълта за 110 



удостоверения за лица, които 

имат право да извършват 

дейности по консервация и 

реставрация 

10. * Справочник на училищата по 

изкуствата и културата към МК 

Формат 16/70/100 размер 16,5х24 

см 

Хартия тяло офсет 80 г/м2
  

Цветност тяло 1+1 

Корица картон двустранно хромов 

МЕГА 300 г/м2 

Цветност корица 4+0 

UV лак 

800 

11. Корици за покани 20/20 – сгъната – тъмно синьо, 

герб и надпис „Република 

България Министерство на 

културата” 

150 

12. Брошури (Предпечат, графичен дизайн  и 

печат на информационни 

брошури за събития, размер А4, 

двоен биг, пълноцветен печат на 

хартия мат, 130 гр.) Количеството 

включва 5 различни визии) 

2500 

13. Плакати (Предпечат, графичен дизайн и 

печат на плакати с размер А3, А2 

и А1, пълноцветен дигитален 

печат на гланцирана хартия 300 

гр., офсетов печат на гланцирана 

хартия 120 гр.) Количеството 

включва 5 различни визии  

530 

14. * Програми (Предпечат, графичен дизайн  и 

печат на програми с размер А4 и 

А5 Брой страници 20-30, 

пълноцветен печат върху хартия 

мат, гланц или перла 120 гр.) 

Корици  мат, гланц или перла 300 

гр.) Телово шиене  

Количеството включва 5 различни 

визии 

1700 

15 Флаери/Покани (Предпечат, графичен дизайн  и 

печат на флаери или покани с 

размери съответно А5 и А6 

пълноцветен печат (двустранен 

или едностранен) на хартия мат, 

гланц или перла, 300 гр.) 

Количеството включва 5 различни 

визии 

2500 

16 Луксозни каталози Дизайн, предпечат и печат на 

каталози за изложби – между 200 

и 400 стр. хартия минимум 130 гр. 

мат, гланц или перла, дебели 

корици, различни типове, в 

зависимост от съдържанието на 

каталога. Количеството включва 5 

1800 



различни визии 

17 Папки Доставка, предпечат и печат на 

папки за конференции, размер А4, 

двуцветен или пълноцветен печат, 

сгъваем джоб или други модели. 

300 гр. картон луксозен – мат или 

гланц. 

700 

18. Блокноти (Предпечат, графичен дизайн  и 

печат на рекламни блокноти с 

размер А4 и А5. Брой листа 30-50, 

с подложка картон 1-2 мм; 2+0 

цвята на тялото, ефектна хартия 

мат с жълт нюанс. Количеството 

включва 5 различни визии 

500 

19. Баджове Дизайн, предпечат, печат и 

доставка на баджове и връзки към 

тях. 

700 

20. Пликове за писма  с адрес и контакти на английски 

език размери С4 и С5 (едноцветен 

офсетов печат) 

300 

21. Информационни банери 

различни размери 

Информационни банери с 

различни размери 

- Рол Банер/алуминий/ 

85x200 см 4 цвята - 10 бр.  

- Рол Банер/алуминий/150 x 

200 см  4 цвята – 8 бр. 

- Рекламни пана от винил за 

външна реклама /с ширина до 5.00 

м и дължина до 50.00 м./ - 2 бр., 

проектиране и печат на банери с и 

без стойки – алуминиеви рол 

банери, пълноцветен печат, 

висока резолюция. Изложбени 

стени тип „поп-ъп“, алуминиеви с 

размер 2х3 м. (рамка/стена 1 бр.), 

печат на няколко банера.. 

20 

22. Блокноти А4 - АСЕМ Блокноти формат А4, картонена 

опаковка с гнездо за химикалка, 

индивидуален дизайн (текст, лого 

и мото на форума АСЕМ на 

английски и/или български език), 

пълноцветен печат и UV лак, 

съдържа 70 листа ECCO Book 

Cream или White- хартия с висока 

обемност и непрозрачност, печат 

1 цвят, формат на листата 20х29,5 

см. 

300 

 

* Участниците следва да предложат срок за изработване съдържанието на грамотите 

и програмите 

 


