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Д О Г О В О Р

Д нес .__. 2018 г. год., в гр. София, между:

М ИН ИСТЕРСТВО НА Ф ИНАНСИТЕ, с адрес на управление: гр. София 1040, 
ул. “Г. С. Раковски” № 102, ЕИК 000695406, представлявано от Владислав Горанов - 
министър на финансите и Галина Младенова — директор на дирекция „Финанси и управление 
на собствеността”, наричано по-долу ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ, от една страна

и
„ПЕЧАТНИЦА НА БЪ ЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ АД, със седалище и адрес 

на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 117, ЕИК 
130800278, представлявано от Георги Симеонов -  изпълнителен директор и Рени Пенкова -  
главен счетоводител, наричано по-долу И ЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

На основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОГ1) и въз основа на 
Решение № РМФ-38 от 14.06.2018 год. на министъра на финансите за определяне на 
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване на акцизни бандероли за 
тютюневи изделия”, сключиха настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМ ЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ възлага, а И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ приема срещу 
възнаграждение да отпечатва акцизни бандероли за тютюневи изделия в съответствие с 
изискванията на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ -  Приложение №  2, 
Техническото предложение на И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯ -  Приложение №  3 и Ценовото 
предложение на И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯ -  Приложение №  4, неразделна част от договора.

Чл. 2. Бандеролите за тютюневи изделия се изработват, съгласно проект за графичен 
художествен дизайн, с вградени защити, изготвен от И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯ и утвърден от 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.

Чл. 3. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ може да поиска до три промени в одобрения, съгласно 
чл. 2, графичен дизайн на офсетовия печат и/или промени в цветовете на печатните мастила 
за сметка на ИЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ, при условие, че са изчерпани количествата мастила за 
актуалния дизайн и при условие, че тези промени не водят до промяна на останалите 
елементи на графичния дизайн.

Чл. 4. Конкретните количества бандероли за тютюневи изделия ще се определят в 
писмени заявки /поръчки/ от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, според потребностите му, в срока на 
действие на договора и в рамките на определения в чл. 15, ал. 2 финансов ресурс.

И. СРОК И М ЕСТОИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.
Чл. 6. Договорът е със срок на изпълнение до 31.12.2021 г., или до изчерпване на 

предвидения в чл. 15, ал. 2 финансов ресурс, в зависимост от това кое от двете събития 
настъпи първо.

Чл. 7. (1) Срокът за изготвяне на проекта по чл. 2 е до 30 (тридесет) календарни дни, 
считано от датата на влизане в сила на настоящия договор.

(2) Проектът по чл. 2 се представя за одобрение от ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ, за което се 
подписва протокол от представители на страните по договора.



(3) В случай че ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има забележки по представения проект, същият 
ги отразява в протокола по ал. 2. Забележките на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, отразени в протокола 
стават задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Срокът за представяне на окончателен проект с отразените корекции на 
ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ е до 7 (седем) календарни дни от датата на протокола по ал. 2.

(5) ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ подписва протокол за одобрението на окончателния проект на 
графичен художествен дизайн.

Чл. 8. ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ ще заявява за печат акцизни бандероли за тютюневи 
изделия, съгласно изготвения по чл. 2 проект, с конкретни количества и видове най-късно от 
20 февруари 2019 г.

Чл. 9. Срокът за изпълнение на всяка заявка/поръчка/ е до 16 (шестнадесет) 
календарни дни от датата на получаването й, при доставена от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ хартия в 
складовите помещения по чл. 23, ал. 5. В случай че И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯТ е получил заявка 
/поръчка/, но ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ не е доставил необходимото количество хартия, срокът за 
изпълнение на заявката/поръчката/ се удължава със срока, необходим на ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ 
да достави необходимата хартия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 10. (1) Мястото на изпълнение е в гр. София, в производствени помещения на 
И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯ, под контрола на Министерство на финансите.

(2) Мястото на доставка и съхранение на произведените количества бандероли за 
тютюневи изделия са осигурени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ надлежно обезопасени складови 
площи в гр. София, с контролиран достъп, ограничен само за упълномощен от него персонал 
и служители на МФ.

III. ПРИЕМАНЕ

Чл. 11. (1) Отпечатаните акцизни бандероли за тютюневи изделия се пакетират и 
запечатват е бандеролна лента и етикет, на които са означени данни за съдържанието на 
пакета. Етикетът и бандеролната лента се подписват и подпечатват от служителите на 
И ЗПЪЛНИТЕЛЯ, извършили пакетирането и проверката на готовата продукция.

(2) Приемането на готовата продукция се извършва след подреждането й на палети и 
готовността й за експедиция (стречоване, чембероване или други манипулации, съобразно 
спецификата на продукта). Приемането от страна на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ се извършва в 
складовите помещения по чл. 23, ал. 5, след проверка на готовата продукция по пакети (по 
данните от бандеролните ленти и/или етикетите).

(3) За извършеното приемане и предаване на готовата продукция се попълва 
двустранно подписан документ по образец («Уведомително писмо»). Уведомителното писмо 
се подписва от служител от сектор „Администриране на контрола при отпечатването на 
ценни книжа” (АКОЦК), отдел „Контрол върху отпечатването на ценни книжа“ (КОЦК), при 
МФ и от служител/представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. В случай на установени след приемането по предходния член несъответствия 
между получените и договорените качествени и количествени показатели, 
ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ прави рекламация пред И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ с представяне на 
некачествената продукция и констативен протокол, изготвен и подписан за 
ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ от служител от сектор АКОЦК, отдел КОЦК, при МФ.

Чл. 13. И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯТ се задължава да замени стоката, обект на рекламация с 
качествена, за своя сметка, в срок до 15 календарни дни от връчване на констативния 
протокол за направената рекламация по чл. 12.

Чл. 14. Всички документи по настоящия договор, освен тези по чл. 11, ал. 3, чл. 12 и 
чл. 24, ал. 2, се подписват /одобряват/ за ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ от началника на отдел КОЦК, 
при МФ.



IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) Цената за изработка и доставка, съгласно ценовото предложение на 
И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛЯ, е както следва:

1. цена на 1 (един) бандерол за тютюневи изделия, без включена стойността на хартията 
(доставка от Възложителя) е 0,010740 (нула цяло, нула, едно, нула, седем, четири, нула) лв. 
без ДДС и 0,012888 лв. (нула цяло, нула, едно, две, осем, осем, осем) лв. с ДДС.

2. цена на полуготов (съобразно степента му на изработка) продукт (1 бандерол) за 
тютюневи изделия, без включена стойността на хартията, която е собственост на
Възложителя -  е апликирана холограма е 0,009140 (нула цяло, нула, нула, девет, едно, 
четири, нула) лв. без ДДС и 0,010968 (нула цяло, нула, едно, нула, девет, шест, осем) лв. с 
ДДС.

3. цена на полуготов (съобразно степента му на изработка) продукт (1 бандерол) за 
тютюневи изделия, без включена стойността на хартията, която е собственост на
Възложителя -  без апликирана холограма е 0,003240 (нула цяло, нула, нула, три, две, 
четири, нула) лв. без ДДС и 0,003888 (нула цяло, нула, нула, три, осем, осем, осем) лв. с ДДС.

(2) Максималният финансов ресурс за целия срок на изпълнение на договора е до 
37 000 000 (тридесет и седем милиона) лв. без ДДС, представляващи 44 400 000

(четиридесет и четири милиона и четиристотин хиляди) лв. с ДДС.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ заплаща отпечатаните акцизни бандероли, в срок до 
15 (петнадесет) работни дни, след окончателното приключване на всяка конкретна писмена 
заявка /поръчка/ и одобряването от страна на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ на издадена от
И ЗП ЪЛ Н И ТЕЛЯ оригинална данъчна фактура.

(2) Всички фактури по ал. 1 се одобряват за ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ от началника на отдел 
КОЦК, при МФ.

(3) ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ извършва всички плащания по банков път, в български лева, 
на следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БАНКА: ДСК, Софийски Корпоративен център 
IB AN: BG18STS А93000008400742
BIG: STSABGSF

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 17. При подписване на настоящия договор, И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯТ представя 
гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността на 
договора без ДДС, представляваща сума в размер 1 110 000 лв. (един милион сто и десет 
хиляди лева). Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.

Чл. 18. (1) Гаранцията за изпълнение ще служи като компенсация за
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, в случай че ИЗП ЪЛНИ ТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по 
договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок до 1 
(един) месец, считано от деня на представяне на декларация по чл. 35, т. 7.

(3) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да усвои частично или изцяло сумата от гаранцията 
в случаите на неизпълнение, на което и да е задължение на И ЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия 
договор (непълно, неточно или забавено изпълнение). ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ може да задържи 
гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци, или да се удовлетвори от нея до 
размера на начислените санкции и/или неустойки, без това да го лишава от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди.



(4) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по 
нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за 
изпълнение за целия период на действие на договора са за сметка на ИЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ.

Чл. 19. Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ в случай че при 
изпълнение на договора е възникнал спор между страните, който е отнесен за решаване от 
компетентен съд.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ

Чл. 20. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право:
(1) Да получи готовата продукция по конкретната заявка /поръчка/ в срок и при 

условията на настоящия договор.
(2) Да осъществява контрол на всички етапи от изпълнението, относно качеството и 

количеството на произведените бандероли за тютюневи изделия.
(3) При наличие на явни недостатъци и скрити дефекти:
1. да иска отстраняването им от И ЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка;
2. да иска замяната на конкретната готова продукция, ако дефектите и повредите са 

неотстраними и правят акцизните бандероли негодни и неизползваеми;
(4) Да поиска до три промени в одобрения, съгласно чл. 2 графичен дизайн на 

офсетовия печат и/или промени в цветовете на печатните мастила за сметка на 
И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛЯ, при условие, че са изчерпани количествата мастила за актуалния дизайн 
и при условие, че тези промени не водят до промяна на останалите елементи на графичния 
дизайн.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да заплаща цената на всяка приета, при условията на чл. 11 от договора, доставка в 

уговорените размер, начин и срок.
(2) Да доставя защитената хартия, собственост на Възложителя, необходима за 

изпълнението на конкретните поръчки в складовите помещения по чл. 23, ал. 5.
(3) Да информира И ЗПЪЛНИТЕЛЯ за нови изисквания, относно изменения в 

спецификацията на бандеролите за тютюневи изделия и изменения на нормативната база, 
свързана с тяхното отпечатване.

(4) Да спазва конфиденциалност по отношение на техника и технологии на 
ИЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ, станали му известни в процеса на изпълнение на договора.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА И ЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 22. И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на заявката /поръчката/ 
да получи съответната цена в уговорените в настоящия договор размер, начин и срок.

Чл. 23. ИЗП ЪЛНИ ТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да изпълни задълженията си по настоящия договор качествено, с грижата на 

добрия търговец, в определените срокове, в съответствие с действащата нормативна уредба в 
Република България и е условията и изискванията на Техническата спецификация на 
ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯ, Приложение №  2 към договора.

(2) Да доставя заявените от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ количества бандероли за тютюневи 
изделия в срока, посочен в чл. 9 от настоящия договор.

(3) Да отпечатва акцизните бандероли в съответствие с изискванията на Наредба за 
условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

(4) Да създаде необходимата производствена организация и условия за спазване на 
изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа 
и действащите към момента на изпълнение на договора „Вътрешни правила за реда и 
организацията на дейностите по контрола при отпечатване, съхранение и разпространение на 
ценни книжа“ на отдел КОЦК при МФ.



(5) Да осигури надлежно обезопасени складови помещения в гр. София, с 
контролиран достъп, ограничен само за упълномощен от него персонал и служители на МФ, 
за съхранение на получената готова продукция.

(6) Да съхранява технологичния отпадък, получен при отпечатването на бандеролите 
за тютюневи изделия и след проверката му от служители на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, да осигурява 
физическото му унищожение в негови помещения или друго място, гарантиращо 
проследяемост на процеса най-малко два пъти годишно, в присъствието на служители на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.

(7) Да отговаря за качеството на извършените работи от своите подизпълнители, в 
случай че използва такива, като за свои.

(8) Да уведомява ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ при възникнала необходимост от промяна на 
подизпълнителите, настъпила по време на изпълнение на договора в срок не по-късно от 2 
(два) работни дни от настъпването й.

Чл. 24. (1) ИЗП ЪЛНИ ТЕЛЯТ се задължава да произвежда заявените количества 
бандероли за тютюневи изделия, като спазва следната технологична разходна норма:

1. за производство на 1 000 (хиляда) бр. бандерола за тютюневи изделия -  0.060 кг 
специализирана ролна хартия с ширина на ролата 400 мм, 70 г/кв. м.

(2) Ежегодно със заповед на главния секретар на Министерство на финансите се 
назначава комисия, формирана от служители на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и ИЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ, 
която прави проверка на количествата хартия, предоставена от ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯ за 
производство на бандероли за тютюневи изделия. След извършване на проверката комисията 
съставя констативен протокол.

(3) В случай че при приключване на договора разходът на хартията надхвърля 
договорените в ал. 1 технологични разходни норми, И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯТ се задължава да 
заплати на ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ разликите.

(4) В случай на реализирани икономии от страна на И ЗПЪЛНИТЕЛЯ, разликите в 
количествата хартия преминават за следващия отчетен период.

(5) При прекратяване на договора и/или след поискани от Възложителя промени в 
одобрения, графичен дизайн на офсетовия печат и/или промени в цветовете на печатните 
мастила комисия, назначена със заповед на главния секретар на Министерство на финансите, 
в присъствието на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, извършва проверка на наличните 
количества полуготови продукти. Комисията съставя констативен протокол, установяващ 
броя и степента на изработка на полуготовите продукти.

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ

Чл. 25. (1) При неизпълнение на задълженията по този договор от страна на 
И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я в сроковете, уговорени в него, ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ може да начисли
неустойка в размер на 0,5% от стойността на конкретната заявка /поръчка/ за всеки
просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на заявката.

(2) При несъответствие между получените и договорените качествени и количествени 
показатели, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ установява същото чрез служителите по чл. 12 и въз основа 
на техните констатации може да наложи санкции в размер на 5% (пет процента) от 
стойността на конкретната заявка /поръчка/.

(3) ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ има право да прихване начислените по ал. 1 и ал. 2 санкции 
и/или неустойки от дължимото към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане след установяване на 
несъответствията, и/или от гаранцията за изпълнение.

(4) В случай на забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, същият дължи 
неустойка в размер на 0,5% от стойността на конкретната заявка /поръчка/ за всеки
просрочен ден, но не повече от 10% от посочената стойност.

Чл. 26. Страните си запазват правото да търсят обезщетение за вреди и пропуснати 
ползи над уговорените размери на неустойките и/или санкциите на общо основание.



IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 27. (1) Договорът се прекратява с изтичане на срока по чл. 6 и изпълнението на 
всички задължения на страните, поети при сключването му, или е изчерпването на 
определения в чл. 15, ал. 2 максимален финансов ресурс.

(2) Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие, изразено в писмена
форма.

(3) Договорът се прекратява едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 14-дневно писмено 
предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да се дължат обезщетения, неустойки, 
лихви и/или пропуснати ползи.

(4) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се забави повече от 25 календарни дни е 
предаването на готовата продукция, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора 
едностранно. Развалянето има действие от деня, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил
писмено уведомление.

(5) Договорът се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при отнемане от компетентния 
орган по чл. 95, ал. 3 от ЗЗКИ на издаденото удостоверение за сигурност на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Договорът се прекратява едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение на 
някое от специфичните изисквания за защита на класифицираната информация от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е довело до нерегламентиран достъп до класифицирана
информация по договора.

(7) Договорът се прекратява едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение на 
някое от специфичните изисквания за защита на класифицираната информация от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неотстраняване на пропуските в срока, изрично даден от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(8) При прекратяване на договора по реда на настоящия раздел и/или след поискани 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ промени по реда на чл. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на полуготовите продукти, съобразно степента на изработка, 
по посочените в чл. 15, ал. 1, т. 2 и т. 3 цени и определения в чл. 24, ал. 5 ред.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва заплащането по ал. 8 в срок до 15 (петнадесет) 
работни дни след одобряването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на издадена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална данъчна фактура.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 28. Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, 
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

Чл. 29. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това 
понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за 
непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на 
която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за 
изпълнение на поетите с Договора задължения.

Чл. 30. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 
уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към 
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства 
за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това 
обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на 
неизпълнението.

Чл. 31. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да



изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата 
сила.

Чл. 32. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима

сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 

невъзможност за изпълнение на Договора.

XI. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА ДО 
КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 33. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя служителя по сигурността на информацията 
на МФ за лице, което осъществява контрола по спазване разпоредбите на Закона за защита 
на класифицираната информация (ЗЗКИ) и актовете по неговото прилагане и консултира 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на договора.

(2) Служителя по сигурността на информацията:
1. отговаря за взаимодействието с компетентната служба за сигурност;
2. предоставя на съответната компетентна служба за сигурност информация за 

лицата, чиято дейност изисква достъп до класифицирана информация;
3. поддържа актуален списък на лицата, получили разрешение за достъп до 

класифицирана информация във връзка с договора, съдържащ данни за датата на издаване 
на разрешението за достъп и срока на неговата валидност, нивото на класификация и обема 
на информацията, до която лицата имат достъп във връзка с изпълнението на договора, и 
задачата, която изпълняват;

4. незабавно уведомява съответната компетентна служба за всеки опит, 
осъществяване или съмнение за извършване на нерегламентиран достъп до класифицирана 
информация по договора, съмнение за извършено престъпление, свързано с 
нерегламентиран достъп до класифицирана информация по договора, както и за промени в 
обстоятелствата, послужили за издаване на удостоверението за достъп до класифицирана 
информация;

Чл. 34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя Росица Сиракова -  служител по сигурността на 
информацията за лице, което отговаря за прилагането на мерките за защита на 
класифицираната информация при изпълнението на договора и оказва съдействие на лицето 
по предходния член.

Чл. 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да не размножава класифицирана информация, освен при необходимост и след 

изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. да ограничи разпространяването на класифицирана информация по договора до 

минимален брой лица в съответствие с принципа "необходимост да се знае";
3. да отказва достъп до класифицирана информация по договора на всяко лице, 

което не отговаря на изискванията на чл. 3 от ЗЗКИ;
4. незабавно да уведомява съответната компетентна служба за всеки опит, 

осъществяване или съмнение за извършване на нерегламентиран достъп до класифицирана 
информация по договора, съмнение за извършено престъпление, свързано с 
нерегламентиран достъп до класифицирана информация по договора, както и за промени в 
обстоятелствата, послужили за издаване на удостоверението за достъп до класифицирана 
информация;

5. да предоставя и друга информация при поискване от съответната компетентна 
служба;

6. да използва предоставената класифицирана информация само за цели, свързани с 
предмета на договора;



7. в срок от един месец след приключване изпълнението на договора всички 
създадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи, съдържащи класифицирана информация по 
договора се предават за съхранение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В същия срок 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изтрие всички файлове, съдържащи класифицирана 
информация по договора, по начин, непозволяващ възстановяването им, като за 
изпълнението на това задължение представя подписана декларация.

8. да предоставя класифицирана информация по договора на трета страна само с 
изричното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при спазване изискванията на чл. 3 от ЗЗКИ.

9. през целия срок на изпълнение на настоящия договор, да има валидно 
Удостоверение за достъп до КИ, както и валидни РДКИ на лицата, които участват пряко в 
изпълнението на договора, в частта му, съдържаща КИ.

10. да представи документите по т. 9 и за подизпълнителите, избрани по време на 
изпълнението на поръчката;

11. в договорите с подизпълнители, избрани преди и по време на изпълнението на 
поръчката, да включи клаузи за опазване на класифицираната информация;

Чл. 36. Всяко лице, получило разрешение за достъп до класифицирана информация 
по договора, подписва декларация в свободен текст, с която се задължава да защитава 
информацията, станала му известна във връзка с изпълнението по договора, и да носи 
отговорност при нерегламентиран достъп;

Чл. 37. Изискванията по настоящия раздел от договора са задължителни и за 
подизпълнителите, ако има такива.

Чл. 38. Обменът на класифицирана информация ще се осъществява съгласно 
българското законодателство (ЗЗКИ) и законодателствата на страните с които Р. България 
има подписани споразумения за обмен на класифицирана информация.

Чл. 39. При изменение на законодателството, ако отделни клаузи от този договор 
противоречат на императивните нормативни разпоредби, същите се считат за 
недействителни и се заместват с императивните разпоредби. Недействителността на отделни 
клаузи от този договор не влече цялостната му недействителност.

Чл. 40. (1) Всички съобщения във връзка с този договор се извършват в писмена 
форма, на български език, на посочените в ал. 3 адреси.

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен в този договор, без да 
уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са 
изпратени на стария адрес.

(3) Адресите за кореспонденция на страните по договора са, както следва:
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе“ № 117, тел.: 02/9707 300, факс: 02/9744 597, e-mail: nrinthouse@bnbprint.coin 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102.

Чл. 41. Изменения в настоящия договор са допустими при условията и по реда на 
чл. 116, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП.

Чл. 42. За неуредените в настоящия договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство в Република България.

Чл. 43. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или 
във връзка с него или неговото нарушаване, включително споровете и разногласията относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, ще се 
уреждат от страните по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие, спорът ще се 
отнася за разрешаване пред компетентния български съд по реда на Гражданския 
процесуален кодекс.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

i



Чл. 44. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат като неразделна част от 
настоящия договор следните приложения:

1. Схема за класификация на етапите за сключване и изпълнение на договора — 
Приложение №  1;

2. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на акцизните бандероли за 
тютюневи изделия -  Приложение №  2;

3. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ — Приложение №  3;
4. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение №  4.

Настоящият договор се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, един за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/I ЕОРГЙСИЩ Ш НОВ/ 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Ь ъ

/РЕНИ ПЕНКОВА/

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ФУС:

/П \ НП1А41.1АДЕНОВЛ/



РЕ П У БЛ И КА БЬ ЛГ А РИЯ 

. М И Н И С Т Е Р С Т В О  НА Ф И Н А Н С И Т Е

Нгк.

С о ф и я , 201 Sr.

СОФИЯ. УЛ. “Г.С.РАКОВСКИ .Vs 102"

УТВЪРДИ Л:

ВЛ А Д И С Л А В ГОРАН* 
М И Н И С ТЪ Р НА Ф И Н АН СИ ТЕ

С Х ЕМ А

ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕТАПИТЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ IIA ДОГОВОР с 
предмет ..Отпечатване на акцизни бандероли за тютюневи изделия” на основание чл. 95 от ЗЗКИ 
и чл. 4 от Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност

Етап
.4»

Имена
етапа З а д а ч и Дейности Срок Ниво на

класификация

1. Подготовка
на
процедура 
за ОП

1.1. Изготвяне на 
становище от ССИ

Запознаване с предмета на 
поръчката. Анализ и 
мотивация за нивото.

09.03.2018 г. Некласифицирано

1.2. Изготвяне на 
схема на етапите

Подписване на схемата от 
ССИ .

19.03.2018 г. Некласифицирано

1.3. Докладна записка 
за стартиране на ОП, с 
определените лица. до  
които ще се изпрати 
покана за участие.

Представяне на докладната 
на Министъра на финансите 
за резолюция и подготовка 
на документацията за ОГ1.

10.04.2018 г. Некласифицирано
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1.4. Изготвяне на 
решение и покапа за 
участие в процедура 
на договаряне без 
публикуване на 
обявление за поръчка.

Публикуване на решение-то 
в профила на купувача и 
Регистъра към Агенцията по 
обществени поръчки п 
изпращане на поканата до 
определените лица.

20.04.2018 г. Некласиф иди рано

1̂\ Договаряне 2.1. Подаване на 
оферти за участие в 
договарянето.

Приемане на оферти за 
участие, с необходимите 
документи за подбор.

08.05.2018 г.
Некласифицирано



2.2. Заповед за 
комисия

Определяне на комисия за 
провеждане на преговори.

09.05.2018 г. Некласифицирано

2.3. Разглеждане на 
представените 
документи в офертата 
на участника.

Разглеждане и преценка за 
съответствие на докумен
тите с изискванията на 
възложителя и изпращане до 
компетентните органи по 
ЗЗКИ на получените: 
Удостоверение за сигурност, 
разрешения за достъп до  
класифицирана информация 
сертификат за разкрита 
регистратура до ниво 
..Поверително” или по- 
високо.

14.05.2018 Некласифицирано

2.4. Потвърждаване на 
налични разрешения.

Получаване на потвърж
дения от компетентните 
органи и провеждане на 
договаряне с участника.

04.06.2018 г. Некласифицирано

2.5. Съставяне на 
доклад от работата на 
комисията

Изготвяне на протокол/и и 
доклад за резултатите от 
работата на комисията. 
Предаване на документите за 
ОП на възложителя.

11.06.2018 г. Некласифицирано

2.6. Решение за избор 
на изпълнител (в 
случай че участникът 
отговаря на 
изискванията за 
участие и е представил 
оферта отговаряща на 
изискванията на 
възложителя)

Подготовка и подписване на 
решението за избор на 
изпълнител. Изпращане на 
решението на участника и 
публикуване в профила на 
купувача на протокол, 
доклад, решение.

02.07.2018 г.
Некласифицирано

3. Сключване 
на договор 
за
изпълнение 
на ОП

3.1 .Потвърждение от 
контрольор относно 
финансовата 
осигуреност

Изготвяне на документ 
относно наличието на целеви 
финансови средства и 
възможността да бъде 
извършен разход по 
предмета на Договора.

19.07.2018 г. Некласифицирано

3.2. Сключване на 
договор с участника 
класиран на 1-во място 
(в случай че избраният 
изпълнител отговаря 
на изискванията за 
подписване на 
договор)

Подписване на договор за 
изпълнение на ОП със 
законния представител на 
избрания изпълнител. 
Определяне на лицата, 
отговарящи за прилагане на 
мерки за опазване на КИ 
съгласно чл. 11 и 12 от 
НОИГИС

20.07.2018 т. 1 Текласифицнрано



4 . Изпълнение
на
договора

4.1. Стартиране на 
Договора

4.2.Работа 
изпълнение 
на договора

по
клаузите

4.3. Приключване на 
договора

Изработване от Изпълнителя 
и предоставяне на МФ и АМ 
графичен проект, придружен 
с описание на защитните 
елементи.

Дейности на Изпълнителя 
съгласно договорните
условия.

Изтичане срока на договора 
или изчерпване на 
заложената сума.

В срок от един месеп след 
приключване изпълнението 
на договора, всички 
създадени от Изпълнителя 
документи, съдържащи 
класифицирана информация, 
се предават за съхранение на 
МФ.

В същия срок Изпълнителят 
се задължава да изтрие 
всички файлове, съдържащи 
класифицирана информация 
по договора по начин 
непозволяващ
възстановяването им, като за 
изпълнението представя 
подписан протокол.

14.09.2018 г.

31.12.2021 г.

31.12.2021 г.

Поверително

Поверително

Поверително

СЪ ГЛ А С У ВА Н О :
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Приложение №  2

V

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Акцизни бандероли за тютюневи изделия

I. Изцяло нов проект на графичен дизайн -  по проект на Изпълнителя с вградени 

защити, одобрен от Министерство на финансите;

II. Задължителни елементи/характеристики:

1. Формат на бандерола- 16/32 мм.

2. Офсетов печат:

a) цветност - 5+0;

b) гилошен елемент;

c) елемент с микротекст;

d) елемент, отпечатан с бифлуоресциращо мастило;

e) годината на влизане в сила на образеца -  2019;

1) надписи „Р България“, „Министерство на финансите“, „Тютюневи изделия“.

3. Мастилено-струен печат:

a) персонализация (серия, осемцифрова номерация, цена) -  черно мастило;

b) шрифт, разработен от Изпълнителя и използван само при печат на акцизни

4. Елемент от графичния дизайн, отпечатан с иридисцентно мастило.

5. Зона с топло апликирано холографско фолио с дифракционен оптически вариращ 

елемент (ДОBE), собственост на Изпълнителя и параметри:

Метод на синтезиране на ДОВЕ -  едектронно-лъчева литография с разделителна 

способност не по-малка от 4 000 000 dpi. Участникът следва да декларира, че електронният 

литограф, на който ще се изработва ДОВЕ, притежава технически характеристики, 

позволяващи синтезирането му с посочената разделителна способност.

ДОВЕ трябва да бъде с размери 16/8 мм, тип “пълен тапет” (непозиционираност на 

изображението) и да притежава следните елементи на защита за разпознаване с невъоръжено 

око, идентификация с помощни средства и предназначени за експертна идентификация:

5.1 Защитни елементи за идентификация с невъоръжено око:

бандероли.

а) Движещ се обект, който трябва да се наблюдава и в разсеяна светлина. (Ефектът е 

известен като пълен паралакс, т.е. при наблюдение на обекта по време на 

завъртане на ДОВЕ около хоризонталната или вертикалната му ос,

Заличено на основание чл. 172, ал. 3 от ЗОП



Образец Приложение №  3

ДО
МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ 
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 
УЛ. “Г. С. РАКОВСКИ” № 102 
ГР. СОФИЯ 1040

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От „ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ АД,
(наименование на участника)

ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР 130800278

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Аз, долуподписаният Георги Цветанов Симеонов, 

в качеството си на Изпълнителен директор, на „Печатница на БНБ“ АД,
г  ч  ч „  л  л  л  (наименование на участника)[(длъжност или друго качествоJ ' 7 7

участник в процедура на договаряне без публикуване на обявление за обществена поръчка с 
предмет: „Отпечатване на акцизни бандероли за тютюневи изделия ”

1. Декларирам, че ще изпълним услугата в пълно съответствие с Техническата 
спецификация на Възложителя и съгласно изискванията на поканата за участие и 
Техническото задание.

2. Приемам срокът за изпълнение на поръчката да е до 31.12.2021 г. или до изчерпване 
на максималния разходен лимит по договора.

3. Декларирам, че ако бъдем избрани за изпълнител отпечатването на бандеролите ще 
се извършва в съответствие с изискванията Наредбата за условията и реда за отпечатване и 
контрол върху ценни книжа (НУРОКЦК).

4. Декларирам, че при отпечатването на ценните книжа ще спазвам технологичната 
разходна норма за производство, посочена в Техническата спецификация.

5. Всяка заявена от Възложителя партида бандероли ще отпечатваме и предаваме в 
срок до 16 календарни дни, но не по-дълъг от 16 календарни дни от датата на получаване на 
писмената заявка (поръчка).

6. Декларирам, че ако бъдем избрани за изпълнител ще осигурим за срока на действие 
на договора надлежно обезопасени складови площи в гр. София, с контролиран достъп, 
ограничен само за упълномощен от нас персонал и служители на МФ, за съхранение на 
получената готовата продукция.

7. Приемам да съхраняваме технологичния отпадък, получен при отпечатването на 
бандеролите и след проверката му от служители на МФ да осигурим физическото му 
унищожение в наши помещения или друго място, гарантиращо проследяемост на процеса.

8. Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договора за възлагане 
на обществената поръчка и приемам без възражения клаузите в него.

9. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
нъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.



Съгласен съм валидността на нашето предложение да бъде до 20.07.2018 г и ще
остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този 
срок.

Дата ^  ' ' Подпис и печат:....... V



Образец Приложение №  4

П Е Ч А Т Н И Ц А
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ДО
МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ 
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 
УЛ. “Г. С. РАКОВСКИ” № 102 
ГР. СОФИЯ 1040

ЦЕНОВО П РЕДЛО Ж ЕН И Е
От „ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ АД

изписва се наименованието на участника

130800278
ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Аз, долуподписаният Георги Цветанов Симеонов,

в качеството си на Изпълнителен директор, на „Печатница на БНБ“ АД,
(длъжност ш и друго качество) (наименование на участника)

участник в процедура на договаряне без публикуване на обявление за обществена 
поръчка с предмет: „Отпечатване на акцизни бандероли за тютюневи изделия” след 
запознаване с поканата за представяне на оферта предлагаме да изпълним поръчката, 
съгласно изискванията на Възложителя при следните финансови условия:

I. Единичната цена за изработка и предаване на краен продукт (1 бандерол) за тютюневи 
изделия, без включена стойността на хартията (доставка от Възложителя) е 0,010740 
лв. (словом нула цяло, нула, едно, нула, седем, четири, нула) без ДДС.

II. Цена на полуготов продукт (1 бандерол) за тютюневи изделия, без включена 
стойността на хартията (доставка от Възложителя) — с апликирана холограма е 
0,009140 лв. (словом нула цяло, нула, нула, девет, едно, четири, нула.) без ДДС;

III. Цена на полуготов продукт (1 бандерол) за тютюневи изделия, без включена 
стойността на хартията (доставка от Възложителя) -  без апликирана холограма е
0.003240.лв. (словом нула цяло, нула, нула, три, две, четири, нула.) без ДДС;

Предложените от нас цени са крайни и включват всички разходи, необходими за 
изпълнение на услугите по обществената поръчка, съгласно Техническото задание, 
Техническата спецификация и поканата за участие в процедурата.

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим 
гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три на сто) от стойността му.

Забележки:
1. Освен крайната единична цена за отпечатването на акцизния бандерол участникът 

задължително посочва цени на полуготов продукт, съобразно степента му на изработка - с и  
без апликирана холограма.

2. Оферираните единични цени трябва да бъдат посочени с точност до шестия знак 
след десетичната запетая.

Дата I о V. Подпис и печат:


