
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ-ОБХВАТ 

ПЕРИОДИЧНИ ПОРЪЧКИ НА МАТЕРИАЛИ И УСЛУГИ 

 

Обществената поръчка включва дейности по осигуряване на информационни и промоционални 

материали и на елементи за визуализация във връзка с напредъка на дейностите по проекта IGB и 

за нуждите на "Ай Си Джи Би" АД 

 

Основните материали и услуги, които ще бъдат изпълнявани по време на договора, са следните: 

 

По Обособена позиция 1: 

Изработка, доставка и монтаж на елементи за визуализация и информационни и представителни 

материали за нуждите на "Ай Си Джи Би" АД 

 

Това включва: 

1. Дизайн, графично оформление и предпечатна подготовка (включително на карти, графики и др.), 

коректорска проверка и редакция до одобрена визия на всички материали, които обхваща договора. 

2. Дизайн, графично оформление, предпечатна подготовка, печат, опаковане и доставка на 

информационни материали в изпълнение на изисквания по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) – дипляни, флаери, брошури, проспекти, плакати, и др. 

3. Осигуряване на информационни материали за обезпеченост на събития и мероприятия в 

изпълнение на изисквания по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

по заявка на Възложителя за конкретното събитие. 

4. Дизайн, графично оформление, предпечатна подготовка, печат, опаковане и доставка на 

информационни и представителни материали за нуждите на "Ай Си Джи Би" АД – визитни 

картички, бланки, папки, блокноти, и др. 

5. Дизайн, графично оформление, изработка и доставка на елементи за визуализация в изпълнение 

на изисквания по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК)  – 

указателни и информационни табели, билборди, банери, рол-банери, информационни стикери за 

машини и оборудване, и др. 

6. Монтаж на елементи за визуализация – табели, билборди, банери, и др. 

 

Забележка: 

- Всички материали от винил трябва да бъдат изработени от промазан винил мин. 400 гр. /кв.м. 

- Всички материали за банери трябва да бъдат на подходяща медия – Vinyl roll, banner film, 

пропиленов филм, или др. 



- За металните конструкции да бъде предвидена антикорозионна защита или да бъдат изработени от 

некорозионни материали. 

7. Изработка, брандиране и доставка на представителни материали за нуждите на "Ай Си Джи Би" 

АД – работни календари, календар-бележници, химикалки, USB флаш памети, батерии Power-bank, 

плакети, ключодържатели, подаръчни торбички, луксозни сувенири, чаши, чадъри, и др. 

Забележка: 

- Всички материали следва да бъдат подходящо опаковани с възможност за транспортиране. 

- Всички материали е нужно да бъдат доставени до офиса на Възложителя в гр. София, освен тези, 

за които е предвиден монтаж по трасето на газопровода при заявката. 

8. Дизайн, графично оформление и изработка на мулти-медийни презентации, визии за постове в 

LinkedIn, и др.  

 

- и други материали включително, но без да се ограничава до изброените. 

 

Надписите, логата, указания за използване на символи и визуални елементи се подават от 

Възложителя. Дизайнът се предлага от Изпълнителя и се одобрява от Възложителя. Изработката на 

всеки един продукт се одобрява от страна на Възложителя при изготвен от Изпълнителя проект на 

дизайн на изделията. 

Брандиране на изделията – с различни технологии според вида и класа на сувенирите: сито и 

тампонен печат, трансферен печат, сух печат (преге) и голд печат, лазерно гравиране и др. 

 

По Обособена позиция 2: 

Изработка на корпоративно видео и създаване на снимков и видео материал за нуждите на "Ай Си 

Джи Би" АД 

 

1. Изработка на корпоративно видео – презентация на проекта в строителна фаза.  

- приблизителна продължителност – 4 мин. 

 

 

• Пре-продукция – подготвителен процес 

- Преглед и анализ на съдържанието, дефиниране на концепцията 

- Определяне на акцентите 

- Написване на текст и запис на глас (работна версия) 

- Сценарий, сценариен план 

- Набавяне на видео материали – снимки, видео – предоставят се от Възложителя, и нови, 

заснети от Изпълнителя 

- Суров материал 

 

• Пост-продукция 

- Избор и обработка на снимки и видео 

- Закупуване на снимки и звук 



- Определяне на дизайн – графичен, цветови 

- Анимация – 2D, 3D: лога, карти, схеми, диаграми 

- Композиционно оформление 

- Видео и аудио монтаж 

- Музикално оформление 

- Презапис на глас (ако се налага) 

- Експорт на филм на файл 

2. Редакция на съществуващо видео – добавяне и/или замяна на кадри, редакция на глас и 

субтитри, редакция на графики и карти. 

3.Създаване на снимков/видео материал (включително заснемане с дрон) - кадри на 

строителството - при нужда във връзка с презентации и представяния, вкл. техника и 

пътуване до терен. 

- В случай, че е нужно заснемане "на терен" и обектът не е на територията на гр. София, 

транспортът се осигурява/заплаща от Възложителя. 

4. Изработка на видео-презентация за конкретно събитие – напр. за инспекция на трасето. 

- Кратко видео с кадри от напредъка на строителството 

- с приблизително времетраене 3 мин.  

- с музика и субтитри 

- периодичност – х1 път на 30-45 дена, с напредъка на проекта 

Забележка: 

- Всички елементи, влагани в продукцията, трябва да бъдат авторски или със закупени 

авторски права.  

- След финализиране на продукта всички авторски права за продукцията да бъдат 

прехвърлени на Възложителя. 

- Всички видео материали да са в HD резолюция. 

 


