














 

 

 

Приложение 1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  
 

„Изработка на информационни материали, визуализация и публичност, 

изработване на филм по три обособени позиции за нуждите на Сдружение 

"Национален алианс за социална отговорност". 
 

Обособена позиция № 1 „Изработване на печатни информационни материали”, за нуждите на 

Сдружение "Национален алианс за социална отговорност" 

 

Обособена позиция №2 „Изработване и монтаж на банер и табела” за нуждите на Сдружение 

"Национален алианс за социална отговорност". 

 

Обособена позиция №3 „Изработване на информационен филм за нуждите на Сдружение 

"Национален алианс за социална отговорност" 

 

 
Видът и количествата на артикулите по обособени позиции са както следва: 

 

Обособена позиция № 1 „Изработване на печатни информационни материали”, за нуждите на 

Сдружение "Национален алианс за социална отговорност" 

 

1.  Брошура: „Заетост” – 12 страници 

включително заглавна страница и гръб, 

формат А5 в сгънат вариант, пълноцветен 

печат 5+5, надпечатен мат лак, хартия 200 

гр. хром-мат, книговезване с телбодиране, 

корекция, редакция, графичен дизайн и 

предпечатна подготовка, щанциране. 

3000 

бр. 

 

2.  Дипляна – формат А4, сгъната на 3 равни 

части, пълноцветен печат 5+5, надпечатен 

гланц лак, хартия 130 гр. хром-гланц, 

корекция, редакция, графичен дизайн и 

предпечатна подготовка, щанциране. 

5000 

бр. 

 

3.  Наръчник –  60 страници включително 

заглавна страница и гръб, формат А4, 

пълноцветен печат 5+5, хартия корица – 

300 гр. хром-мат с мат надпечатен лак, 

хартия тяло – 115 гр. хром-мат , фото 

заснемане,корекция, редакция, графичен 

дизайн и предпечатна подготовка, 

щанциране. 

1000 

бр. 

 

4.  Печатно-информационно издание – 4 

издания х 2500 бр. (общо10 000 бр.) 8 

страници, формат А4, пълноцветен печат 

5+5, надпечатен мат лак, хартия 200 гр. 

хром-мат, книговезване с телбодиране, 

фото заснемане,корекция, редакция, 

10000 

бр. 

 



Проект "Партньорство за по-добър живот" 

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.011-0010-C01, 

Финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020”,  

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 

2 

графичен дизайн и предпечатна 

подготовка, щанциране тираж. 

5.  Дипляна – формат А4, сгъната на 3 равни 

части, пълноцветен печат 5+5, надпечатен 

гланц лак, хартия 130 гр. хром-гланц, 

проучване, текст,корекция, редакция, 

графичен дизайн и предпечатна 

подготовка, щанциране. 

100 бр.  

 

Обособена позиция №2 „Изработване и монтаж на банер и табела” за нуждите на Сдружение 

"Национален алианс за социална отговорност". 

 

1.  Банер – размер 200 см х 80 см, 

пълноцветен печат на винила, алуминиева 

стойка устойчива на външни условия. 

1 бр.  

2.  Информационна табела – размер 150 см х 

50 см, пълноцветен печат, основа от 

еталбонд за външни условия.  

1 бр.  

 

 

 

Обособена позиция №3 „Изработване на информационен филм за нуждите на Сдружение 

"Национален алианс за социална отговорност" 

 

 

1.  Заснемане, монтаж и обработка на 

30 минутен, цветен, озвучен. 

информационен филм; 

Трейлър; 

Дизайн на обложка на DVD; 

Запис на продукта на DVD. 

Видеофилм – тема „Заетост за хора с 

увреждания (подкрепена заетост) -

Продължителност на видеофилм- 30 

минути; 

Изпълнението включва: след консултиране 

с възложителя на следните дейности: 

сценарий, режисура, музикално 

оформление, операторска работа, диктор и 

цялостно осигуряване на техника (камери, 

звук, осветление и др.). Заданието включва 

превод и субтитриране на английски език. 

При изпълнението на дейностите трябва да 

бъдат предвидени всички транспортни и 

логистични разходи, разходи за 

мултимедийна обработка, монтаж на видео 

и звук. Филмът трябва да предоставя по 

визуално и звуково достъпен начин 

полезна и професионално подготвена 

информация за състоянието и възможното 

2000 

бр. 

 



Проект "Партньорство за по-добър живот" 

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.011-0010-C01, 

Финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020”,  

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
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бъдещо развитие на заетостта при хората с 

увреждания в т. ч. развитие на формата за 

подкрепена заетост. Към филма е 

необходимо да бъде изработен кратък 

рекламен клип (трейлър), включващ серия 

от подбрани кадри от заснетият филм с 

рекламна цел със звук и субтитри на 

английски език. Тиражирането на 

продукта трябва да бъде извършено в 2000 

броя DVD дискове, в картонена обложка, 

дизайн на обложката, съгласуван с 

Възложителя. 

Минимално съдържание: 

Представяне на добри практики и 

европейски опит от други европейски 

държави за реализация и развитие на 

подкрепената заетост за хората с 

увреждания. Включване на информация на 

добри практики и тенденции за развитие 

на подкрепената заетост в Европа. Профил 

на заетостта на хората с увреждания в 

България, видове подкрепа, видове форми 

на подкрепа и техният ефект за 

осигуряване на заетост за хората с 

увреждания в България, реализирани 

проекти и реализирани дейности по темата 

за подкрепената заетост за хората с 

увреждания в България. Фокусът да е 

върху развитието на подкрепената заетост 

като най-ефективен и актуален модел на 

форма за подкрепа. Включване на разкази, 

интервюта, видеоматериали, кадри с 

музика и участници, свързани с темата.   
 

 
















