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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
 
 

П Р О Т О К О Л 
 

за резултатите от проведени преговори от комисия, назначена със Заповед № 149 от 
07.10.2016 г. на председателя на Централната избирателна комисия – Ивилина Алексиева, за 

провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.“, открита с 
Решение № 3669-ПВР от 28.09.2016 г. на Централната избирателна комисия, публикувана в 

Регистъра на обществените поръчки на 28.09.2016 г. под № 04312-2016-0002 

 

Днес, 07.10.2016 г., 14:30 часа в сградата на Централната избирателна комисия, на 
основание чл. 67, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 
(ППЗОП), Заповед № 149 от 07.10.2016 г. на председателя на Централната избирателна 
комисия – Ивилина Алексиева и покана с изх. № ЦИК-06-24/28.09.2016 г. комисия в състав: 
 

Председател: Севинч Солакова – секретар на ЦИК 
и 
Членове:  Росица Матева – член на ЦИК; 

Румен Цачев – член на ЦИК; 
Ирина Ангелова – външен експерт; 
Милан Томанов – външен експерт, 

 
проведе преговори с поканения на основание чл. 64, ал. 3 от ППЗОП участник 

„ПЕЧАТНИЦА НА БНБ“ АД, с адрес гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 117, по 
обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в 
изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.“. 
 

Поканеният участник е представил в указания в поканата срок, а именно до 14:00 часа 
на 07.10.2016 г., първоначална оферта, с вх. № към ЦИК-06-24/07.10.2016 г., получена в 
13:37 часа. 
 

В преговорите участваха Божидар Василев и Красимир Крачунов, упълномощени 
представители на „ПЕЧАТНИЦА НА БНБ“ АД, които представиха надлежно подписани 
пълномощни. 
 

Комисията установи, че поканеният участник „ПЕЧАТНИЦА НА БНБ“ АД е 
представил документи съгласно поканата за участие, а именно: 
 

1. Заявление за участие с включени: 
 Опис на представените документи; 
 Списък-декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от 

ЗОП; 
 Единен европейски документ за обществени поръчки, подписан от управителя 

на „ПЕЧАТНИЦА НА БНБ“ АД – Георги Симеонов; 
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 Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

 
2. Първоначална оферта с включени: 
Техническо предложение, съдържащо: 
 Документи за упълномощаване на лицата Божидар Василев и Красимир 

Крачунов за участие в договарянето; 
 Предложение за изпълнение на поръчката; 
 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 
 Декларация за срока на валидност на офертата; 
 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд, които са в сила в страната; 

 Мостра на изпитаната хартия с двустранно отпечатване върху нея и Протокол 
от изпитване на хартията и  
 Предлагана цена. 

 
 

Поканеният участник е заявил, че ще използва следните подизпълнители:  
 „ДЕМАКС“ АД и 
 „ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ“ АД. 

 
За подизпълнителите са представени: 
За „ДЕМАКС“ АД: 
 Списък-декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от 

ЗОП; 
 Единен европейски документ за обществени поръчки, подписан от 

изпълнителните директори на „ДЕМАКС“ АД – Марин Несторов и Георги 
Кънев; 

 Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

 
За „ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ“ АД: 
 Списък-декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от 

ЗОП; 
 Единен европейски документ за обществени поръчки, подписан от 

изпълнителните директори на „ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ“ АД – Марин Несторов 
и Георги Кънев; 

 Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

 
Съгласно чл. 40 от ППЗОП лицата, които декларират в ЕЕДОП отсъствието на всяко 

едно от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП са: 
- лицата, които представляват участника или кандидата; 
- лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата; 
- други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го 
лица, членовете на управителните или надзорните органи. 



3/7 
 

В случай на акционерно дружество, това са лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал 1 и чл. 
244, ал. 1 от Търговския закон. В тази връзка ЕЕДОП следва да бъде подписан от всички 
членове на съвета на директорите на дружествата „ПЕЧАТНИЦА НА БНБ“ АД и 
„ДЕМАКС“ АД. 

Комисията изиска поканеният участник да представи допълнително: 
 ЕЕДОП за поканения участник „ПЕЧАТНИЦА НА БНБ“ АД, подписан от 

останалите двама членове на съвета на директорите – Димитър Костов и Таня 
Георгиева; 

 ЕЕДОП за подизпълнителя „ДЕМАКС“ АД, подписан от третия член на 
съвета на директорите – Невена Добрилова.  

Същите бяха предоставени своевременно на комисията в рамките на проведените 
преговори. 
 

В хода на преговорите бяха постигнати следните договорености: 
 
 

I. ОТНОСНО СРОКА НА ДОГОВОРА  
 

Страните приеха срок за изпълнение на договора, както следва: 
 

 За произвеждане на изборите: 
 

до 04.11.2016 г. включително – за доставката на бюлетините до всички 
райони/областни администрации; 
до 23.10.2016 г. – за доставката на бюлетините до Министерството на външните 
работи – гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 2. 

 
 За произвеждане на нов (втори) избор: 

 
до 11.11.2016 г. включително – за доставката на бюлетините до всички 
райони/областни администрации (при възможност до общински администрации). 
По изключение съгласувано с Възложителя – до 12.11.2016 г. 
до 8.11.2016 г. включително – за доставката на бюлетините до Министерството 
на външните работи – гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 2. Доставката на 
бюлетините се извършва на части по график, уточнен и съгласуван между 
Изпълнителя и Възложителя. 

 
 
II. ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 
Участникът е представил техническо предложение, което съответства изцяло на 

техническите спецификации и решенията на Възложителя – ЦИК.  
Съгласно чл. 208 от ИК гласуването се извършва с общи хартиени бюлетини по 

образец, утвърден от ЦИК. Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия, 
която не позволява да се разкрива тайната на гласуването, с поредни номера и са защитени с 
полиграфическа защита. 

С Решение № 618/01.07.2014 г. ЦИК е утвърдила грамажа на хартията за отпечатване 
на бюлетините за всички видове избори, произвеждани съгласно чл. 2 от Изборния кодекс – 
120 гр/м².  

Участникът е представил мостра на хартия с печат 1+1 с двустранно отпечатване. 
Представен е Протокол за изпитване на хартията от Института за целулоза и хартия АД. 
Участникът декларира, че представената мостра на хартията за бюлетините съответства на 
изискванията на Възложителя. 
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Текстът е заличен на основание чл. 102 от ЗОП 
 
 
 
 
 

Участникът е предложил следния подход: 
„ПЕЧАТНИЦА НА БНБ“ АД чрез своя подизпълнител „Демакс ДИ ПИ АЙ“ АД ще 

изгради уеб базирана система за управление на процесите на предпечат, утвърждаване и 
печат на бюлетините за избор за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 
2016 г. Целта е да облекчи и автоматизира процеса по генериране на съответните бюлетини, 
като това изисква задължително верификация и подписване на бюлетините за отделните 
райони. 

 

 
Текстът е заличен на основание чл. 102 от ЗОП 

 
 

 
Пълното описание на системата е представено от подизпълнителя „ДЕМАКС ДИ ПИ 

АЙ“ АД в техническо предложение за система за електронно подписване на бюлетина за 
президентски избори. 

Поканеният участник „Печатница на БНБ АД“ е представил декларация по чл. 
102, ал. 1 от ЗОП по отношение на информацията, съдържаща се в неговото 
предложение за изпълнение на поръчката. 
 
 
III. ОТНОСНО ПРОМЕНИ В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР 
 

Страните договориха следните промени в проекта на договор: 
 

 Текстът в т. 1.1. се прецизира както следва: 
Възложителят възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработи и достави 7 556 790 

хартиени бюлетини за гласуване в страната и 350 000 хартиени бюлетини за гласуване извън 
страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., 
наричано за краткост в Договора „услуга“. Доставките на бюлетините се извършват съгласно 
заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тиражи и разпределение по райони с получатели областните 
администрации съвместно с представители на районните избирателни комисии /РИК/, 
съответно Министерство на външните работи /МВнР/ за бюлетините за гласуване извън 
страната. 
 

 Добавя се нова т. 1.2. както следва: 
При насрочен нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработи и достави въз основа на заявка от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителен брой хартиени бюлетини за гласуване. 



5/7 
 

 
 Текстът в т. 3.1.1. се прецизира както следва: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цена за 1 (една) бюлетина за гласуване в страната, респ. 
цени за съответните тиражи, за първия и новия (втори) избор, съгласно Приложение № … 
 

 Текстът в т. 3.1.2. се прецизира както следва: 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цена за 1 (една) бюлетина за гласуване извън страната, 

респ. цени за съответните тиражи, за първия и новия (втори) избор, съгласно Приложение № 
… 
 

 По отношение начина на плащане, страните се споразумяха, че авансово 
плащане по договора няма да бъде извършвано. 

 
 Текстът в т. 3.5. се прецизира и допълва както следва: 

Изработените хартиени бюлетини се предават на територията на „ПЕЧАТНИЦА НА 
БНБ“ АД, с адрес в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 117 или на територията на 
подизпълнителя „ДЕМАКС“ АД, с адрес в гр. София, кв. Горубляне, ул. „Абагар“ № 16 от 
упълномощен представител на Изпълнителя по предварително съгласуван с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ график, на представители на областна администрация, на представители на 
съответната РИК или на МВнР – за бюлетините за гласуване извън страната, в присъствието 
на представители на МФ. За предаването на изработените, подлежащи на доставка, хартиени 
бюлетини се съставя приемо-предавателен протокол, който се подписва от присъствалите 
представители. За целта представителите следва да представят документ за упълномощаване, 
а именно: Заповед на Областен управител – за представители на областна администрация, 
Решение на РИК за представители на РИК, Заповед за упълномощаване или пълномощно за 
представители на МВнР и МФ. Документът за упълномощаване следва да съдържа всички 
данни на лицата /упълномощен и упълномощител/, както и изрично заявление, че 
упълномощеният има право да подпише приемо-предавателния протокол. Екземпляр от 
протокола се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

Във връзка с горните корекции навсякъде в текста на договора „упълномощени 
представители“ и „упълномощени членове“ се заменят с „представители“. 
 

 Текстът в т. 3.6. се прецизира и допълва както следва: 
Изработените и приети от представителите по т. 3.5. бюлетини се доставят от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до местата на доставка по договора. Доставката на бюлетините се 
осъществява от Изпълнителя със собствени/наети моторни превозни средства /МПС/, при 
следните допълнителни условия: представителите на съответната РИК и областна 
администрация, съответно МВнР, съпровождат транспортното средство, което ги превозва до 
съответния район/областна администрация, съответно МВнР. Охранителните дейности при 
доставката на бюлетините се извършват от органите на Министерството на вътрешните 
работи. Районните избирателни комисии контролират доставката, съхранението и 
разпределението на бюлетините по общини и секции. За точното изпълнение, за 
съхранението до предаването и транспортирането на отпечатаните хартиени бюлетини 
отговорност носи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. За целта превозното средство се пломбира, като 
номерът на пломбата се вписва в протокола по т. 3.5. 
 

 Текстът в т. 3.7. се прецизира и допълва както следва: 
Представителите на РИК и областна администрация или представителите на МВнР за 

бюлетините за гласуване извън страната съставят и подписват констативен протокол, с който 
удостоверяват, че бюлетините са получени и приети на съхранение в определени за целта 
помещения, под охрана на МВР. Екземпляр от констативния протокол се изпраща на 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Представителите на РИК и областна администрация се подписват на 
товарителницата, предоставена от водача на превозното средство. 
 

 Текстът в т. 3.9. се прецизира както следва: 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема извършването на услугата чрез подписване на двустранен 

окончателен констативен протокол за извършената услуга по т. 1.1 от договора, въз основа 
на протоколите по т. 3.5 и т. 3.7., екземпляри от които се прилагат като неразделна част от 
подписания окончателен протокол. Окончателният констативен протокол се подписва от 
представители на страните по този договор. 
 

 Текстът в т. 3.10. се изменя както следва: 
Страните по договора се задължават да се уведомяват незабавно за всички промени по 

т. 3.5., считано от момента на узнаване на промяната. 
 

 Текстът в т. 5.1. се изменя съгласно постигнатите договорености 
относно сроковете за изпълнение. 

 
 Текстът в т. 5.2. се прецизира както следва: 

Мястото на изпълнение на услугата по настоящия договор е територията на Република 
България : 

 за Министерството на външните работи – гр. София, ул. „Александър Жендов“ 
№ 2; 

 за районните/областните администрации – в областните центрове, на адреси, 
предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
 Текстът в т. 7.1. се прецизира както следва: 

Преди сключване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за добро и 
качествено изпълнение под формата на парична сума, внесена по набирателната сметка на 
Централната избирателна комисия или под формата на банкова гаранция или застраховка, 
която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер 3 (три) на сто от цената по т. 3.1.1. и 3.1.2. без вкл. ДДС. В случай, 
че се представя банкова гаранция същата следва да е със срок на валидност 30 (тридесет) дни 
след приключване на договора и приемане на работата. 

Набирателна сметка на Централната избирателна комисия: Българска народна банка, 
BG85BNBG96613300107003, BIC – BNBGBGSD. 
 

 Текстът в т. 8.4. се прецизира както следва: 
Унищожаването на всички материали по отпечатване на бюлетините, подлежащи на 

унищожаване, включително на технологичния брак, получен при отпечатването на 
хартиените бюлетини, се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по предварително съгласуван график 
с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При унищожаването присъстват представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/РИК 
и МФ. За унищожаването се съставя протокол. 
 

 Добавя се нова т. 10.7. както следва: 
При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% (нула 

цяло и една десета) на сто от конкретната дължима сума за всеки ден закъснение, но не 
повече от 10 (десет) на сто от общата цена по договора. 
 

 Страните се споразумяха да не определят лица за контакт и тази част 
от договора да отпадне. 

 
Страните се споразумяха, че приемат останалите разпоредби на проекта на договор. 
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IV. ОТНОСНО ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Участникът „ПЕЧАТНИЦА НА БНБ“ АД е предложил първоначална цена за 1 бр. 
бюлетина за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 
ноември 2016 г. в размер на 0.165 лв. без вкл. ДДС. 

След проведените преговори и дискусии участникът „ПЕЧАТНИЦА НА БНБ“ АД 
предложи да намали цената за 1 бр. бюлетина на 0.151 лв. без вкл. ДДС. 
 

Цената е за 1 бр. бюлетина за гласуване за произвеждане на избори за президент 
и вицепрезидент и за произвеждане на нов (втори) избор. 
 

Страните се споразумяха, че прогнозното количество на бюлетините за произвеждане 
на избори е общо 7 906 990 броя за страната и чужбина, в които са включени и 10% резерв, с 
прогнозна цена 1 193 925,29 лв. без вкл. ДДС. 
 

За формирането на цена на бюлетините произвеждане на избори за президент и 
вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. бяха взети предвид следните обективни 
обстоятелства: 

Бюлетините, които следва да бъдат отпечатани, съгласно приложения №  1 и № 2 към 
Решение № 3536-ПВР от 19.09.2016 г. на ЦИК, са два вида, а именно: 

 бюлетина за гласуване за президент и вицепрезидент – 7 556 790 броя; 
 бюлетина за гласуване извън страната за президент и вицепрезидент – 350 000 

броя. 
 

Общата цена по договора се формира на база на цената за 1 бюлетина и отпечатаните 
бюлетини за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и за произвеждане на 
нов (втори) избор, съгласно подписаните протоколи за изпълнението по договора. 

Преговорите приключиха в 18:00 часа на 07.10.2016 г. 
Настоящият протокол се изготви и подписа на 07.10.2016 г. на основание чл. 67, ал. 2 

от ППЗОП в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните. 
 
 

 ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА „ПЕЧАТНИЦА  НА БНБ” АД: 
 
 

Председател:    П (чл. 2 от ЗЗЛД)                          1.    П (чл. 2 от ЗЗЛД) 
 
Членове:                                                             2.    П (чл. 2 от ЗЗЛД) 
 
1.     П (чл. 2 от ЗЗЛД)  
 
 
2.     П (чл. 2 от ЗЗЛД) 
 
 
3.     П (чл. 2 от ЗЗЛД) 
 
 
4.      П (чл. 2 от ЗЗЛД) 

 


