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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за обществена поръчка с предмет “Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 

/девет/ на брой научни списания, издавани от НИОН „Аз-буки” по обособени 

позиции“  

 

I. Обособена позиция № 1 – „Отпечатване на вестник „Аз-буки“ 

Отпечатването на вестник „Аз-буки“ следва да бъде извършено съобразно 

следните изискванията на възложителя:  

 

Вестник "Аз-буки" 

формат периодичност страници цветност 
хартия 

вестник 

тираж  

за брой 

таблоиден, 

близък до А3 
седмичник 24 

16 страници 4+4 

08 страници 1+1 
40-50 гр/м2 1250 

 

Отпечатването следва да се извършва в гр. София, доколкото спецификата на 

предмета на обществената поръчка – отпечатването на ежеседмичник, изисква при 

отпечатването на всеки отделен брой да присъства екип от специалисти на Възложителя, 

които да осъществяват контрол върху качеството на отпечатваните вестници.  

 

Заявените в заявката на Възложителя вестници се отпечатват в деня на 

редакционното приключване на съответния брой и следва да се доставят за 

разпространение в рамките на същия ден. Доставката на вестник „Аз-буки“ следва да се 

извършва съобразно договорено между двете страни разпределение – за сметка на 

Изпълнителя. 

 

Срокът за изпълнение на услугата по конкретна заявка на възложителя е съгласно 

предложението в офертата на участника, като този срок следва да бъде в часове, в рамките 

на деня на редакционното приключване на броя. 

 

 

II. Обособена позиция № 2 – „Отпечатване на 9 /девет/ на брой научни 

списания 

Изпълнителят ще отпечатва девет броя специализирани научни списания: 

-  „Български език и литература“; 

- „История“; 

- „Математика и информатика“; 

- „Педагогика“; 

- „Професионално образование“; 

- „Стратегии на образователната и научната политика“; 

- „Философия“; 

- „Природните науки в образованието“; 

- „Чуждоезиково обучение“. 
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Списание: периодичност   
обрязан 

формат 
брой коли цветност хартия офсет 

Тираж за 

брой 

„Български език и литература“ 6 броя / год. 
тяло: 230 х 165 мм 7 коли 1+1 70 гр/м2 

250 
корица: 230 х 165 мм х Pantone C +1 200 гр/м2 мат 

„История“ 6 броя / год. 
тяло: 230 х 165 мм 7 коли 1+1 70 гр/м2 

200 
корица: 230 х 165 мм х Pantone C +1 200 гр/м2 мат 

„Математика и информатика“ 6 броя / год. 
тяло: 230 х 165 мм 7 коли 1+1 70 гр/м2 

200 
корица: 230 х 165 мм х Pantone C +1 200 гр/м2 мат 

„Педагогика“ 9 броя / год. 
тяло: 230 х 165 мм 9 коли 1+1 70 гр/м2 

230 
корица: 230 х 165 мм х Pantone C +1 200 гр/м2 мат 

„Професионално образование“ 6 броя / год. 
тяло: 230 х 165 мм 7 коли 1+1 70 гр/м2 

250 
корица: 230 х 165 мм х Pantone C +1 200 гр/м2 мат 

„Стратегии на образователната 

и научната политика“ 
6 броя / год. 

тяло: 230 х 165 мм 7 коли 1+1 70 гр/м2 
200 

корица: 230 х 165 мм х Pantone C +1 200 гр/м2 мат 

„Философия“ 4 броя / год. 
тяло: 230 х 165 мм 7 коли 1+1 70 гр/м2 

200 
корица: 230 х 165 мм х Pantone C +1 200 гр/м2 мат 

„Природните науки в 

образованието“ 
6 броя / год. 

тяло: 230 х 165 мм 10 коли 1+1 70 гр/м2 
200 

корица: 230 х 165 мм х Pantone C +1 200 гр/м2 мат 

„Чуждоезиково обучение“ 6 броя / год. 
тяло: 230 х 165 мм 7 коли 1+1 70 гр/м2 

200 
корица: 230 х 165 мм х Pantone C +1 200 гр/м2 мат 
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Спецификата на научните списания изисква при отпечатването на всеки отделен 

брой да присъства екип от специалисти на Възложителя, които да осъществяват контрол 

върху качеството на отпечатваните вестници, поради което в предложената цена 

участникът следва да включи и всички необходими разходи за транспорт и/или 

командироване (ако печатницата е извън гр. София) на екип от 2 (двама) специалисти на 

Възложителя, които ще осъществяват контрол върху качеството преди отпечатването на 

списанията. 

 

Срокът за изпълнение на услугата по конкретна заявка на Възложителя е съгласно 

предложението в офертата на участника, като този срок следва да бъде в дни, но не повече 

от 8 /осем/ календарни дни след подаване на заявка за печат.  

 

Всички броеве и тиражи на всички научни списания следва да бъдат с оформление, 

идентично на отпечатаните през 2019 г. научни списания на НИОН „Аз-буки“. 

Информация за списанията е налична на интернет страницата на НИОН „Аз Буки“ на 

адрес https://azbuki.bg/nachalo/nauchno-metodicheski-spisania/ 

 

III. Отпечатването на вестника и на списанията се извършва по писмена 

заявка на Възложителя, в която се указват: видът, броят, размерите, съдържанието, 

цветността на съответните периодични издания, срокът за изработването и предаването 

им, както и другите параметри, на които периодичните издания следва да отговарят. В 

заявката се посочват и материалите, носители на авторски или други права на 

интелектуална собственост, които Възложителя ще трябва да предаде на Изпълнителя за 

изпълнение на поръчката, вида, времето и мястото на предаването им. Заявката се счита за 

приета при условията, при които е направена, когато бъде потвърдена писмено от 

Възложителя – по електронна поща или с писмо, изпратено на адреса на изпълнителя. 

Отпечатаните издания следва да бъдат с ясен и четлив шрифт, реалистично и 

детайлно възпроизвеждане на цветовете, яснота на изображенията, без зацапвания от 

мастило по страниците. 

 

 

 

Изготвили: 

1. Николай Кънчев, оперативен секретар 

2. Иван Шопов, технически сътрудник 

https://azbuki.bg/nachalo/nauchno-metodicheski-spisania/

