
 

Допълнително споразумение № 1 към Договор за изпълнение на обществена поръчка с 

наименование: „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци“ по обособена позиция № 2: 

„Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в числови лотарийни игри и игри със 

залагания върху резултатите от спортни състезания“ 

 

 
/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/                                /подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/ стр.1 

 

 

За Възложителя:                                                                  За Изпълнителя:  

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 към 

ДОГОВОР № 68/16.05.2019 г. 

за изпълнение на обществена поръчка с наименование: „Отпечатване и доставка на 

удостоверителни знаци“ по обособени позиции: Обособена позиция № 2: „Отпечатване и 

доставка на удостоверителни знаци за участие в числови лотарийни игри и игри със 

залагания върху резултатите от спортни състезания“ 

 

Днес, 31.07.2019  г., в гр. София между: 

 

Държавно предприятие “Български спортен тотализатор” със седалище и адрес на управление в 

гр. София – п.к. 1618, Столична община, район Красно село, ул. „Хайдушко изворче” № 28, 

вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202766380, представлявано 

от ДАМЯН ДАМЯНОВ – Изпълнителен директор, назначен със Заповед № РД-09-16/13.01.2016 

г. на Министъра на младежта и спорта и СВЕТЛА НИКОЛОВА – Главен счетоводител, наричано 

за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ДП БСТ, от една страна, 

„Демакс“ АД, със седалище и адрес на управление: 1138 гр. София, общ. Столична, р-н Младост, 

кв. Горубляне, ул. „Абагар“ № 16, ЕИК: 831453003 , представлявано от Марин Александров 

Несторов в качеството му на Изпълнителен директор,  наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 

друга страна, 

 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 

„Страна“) по Договор № 68/16.05.2019 г., за изпълнение на обществена поръчка с наименование: 

„Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци“ по обособена позиция № 2: „Отпечатване и 

доставка на удостоверителни знаци за участие в числови лотарийни игри и игри със залагания 

върху резултатите от спортни състезания“ („Договора/Договорът“); 

 

на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), чл. 1, ал. 1, т. 2 от 

Договора и Докладна записка вх.  № 01-04-1142/23.07.2019 г. на ръководител отдел Игри, ДИТИ 

при ЦУ на ДП БСТ, се сключи това Допълнително споразумение 

(„Споразумени/Споразумението“) за следното: 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълнява предвидената в 

Техническите спецификации /Приложение № 1 към Договора/ и посочена в Договора, „опция за 

отпечатване и доставка на информационни печатни материали“ („Опция/Опцията“), срещу 

възнаграждение и при условията на Договора, приложенията към него и настоящото 

Споразумение. 

(2) Страните се споразумяват да намалят посочените в Ценовото предложение – Приложение № 

3 към Договора, единични цени за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на Опцията, 

като за целта ще се прилагат допълнително договорените между Страните стойности, посочени 

в Приложение № 5 към настоящото Споразумение. 

(3) Страните се споразумяват настоящото Споразумение да влезе в сила, считано от 01.08.2019 

г. и да е със срок до изчерпване на максимално посочената в чл. 7, ал. 1 от Договора стойност за 

изпълнение на Опцията или до прекратяване на Договора, което от двете събития настъпи първо. 

  

 



 

Допълнително споразумение № 1 към Договор за изпълнение на обществена поръчка с 

наименование: „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци“ по обособена позиция № 2: 

„Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в числови лотарийни игри и игри със 

залагания върху резултатите от спортни състезания“ 

 

 
/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/                                /подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/ стр.2 

 

 

За Възложителя:                                                                  За Изпълнителя:  

Чл. 2. Всички условия на Договора остават в сила, освен изрично променените с настоящото 

Споразумение, което става неразделна негова част. 

 

Чл. 3. Това Споразумение се състои от 2 (две) страници и е изготвено и подписано в  3 (три) 

еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Приложения 

Чл. 4. Към това Споразумение се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 5 – Цени за отпечатване и доставка на информационни печатни материали към 

Договор № 68/2019 г. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН                                “ДЕМАКС” АД 

ТОТАЛИЗАТОР“ 
 

/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/                                /подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/ 
………………………………......                                  ................................................  

ДАМЯН ДАМЯНОВ                                                  МАРИН НЕСТОРОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР                              ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 

 
/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/                                
…………………………………….. 

СВЕТЛА НИКОЛОВА 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Допълнително споразумение № 1 към Договор за изпълнение на обществена поръчка с 

наименование: „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци“ по обособена позиция № 2: 

„Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в числови лотарийни игри и игри със 

залагания върху резултатите от спортни състезания“ 

 

 
/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/                                /подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/ стр.3 

 

 

За Възложителя:                                                                  За Изпълнителя:  

Приложение № 5 към ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 към ДОГОВОР № 

68/16.05.2019 г. за изпълнение на обществена поръчка с наименование: „Отпечатване и 

доставка на удостоверителни знаци“ по обособени позиции: Обособена позиция № 2: 

„Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в числови лотарийни игри 

и игри със залагания върху резултатите от спортни състезания“ 

 

Цени за отпечатване и доставка на информационни печатни материали към Договор № 

68/2019 г. 

 
 

Цени печатни материали, в лева без ДДС 

Цени печатни информационни материали без сгъване – Вариант 1 

Формат, 

мм 

Цветност Хартия Кол 

От 10 000 

до 19 999 

Кол 

От 20 000 

до 49 999 

Кол 

От 50 000 

до 99 999 

Кол 

От 100 000 

до 199 999 

Кол 

От 200 000 

до 299 999 

Кол 

От 300 000 

до 499 999 

105х148  4+4 90 гр./м2 

гланц 

0,0353  
( нула точка нула 

три пет три ) 

0,0205 
 ( нула точка нула 

две нула пет ) 

0,0117 
 ( нула точка нула 

едно едно седем ) 

0,0087 
 ( нула точка нула 

нула осем седем ) 

0,0073 
  ( нула точка 

нула нула седем 

три ) 

0,0067 
 ( нула точка нула 

нула шест седем ) 

  115 гр./м2 

гланц 

0,0363  
( нула точка нула 

три шест три ) 

0,0213 
( нула точка нула 

две едно три ) 

0,0124 
( нула точка нула 

едно две четири ) 

0,0094 
( нула точка нула 

нула девет четири ) 

0,0079 
 ( нула точка нула 

нула седем девет ) 

0,0074  
( нула точка  нула 

нула седем четири 

) 
 

148х210  4+4 90 гр./м2 

гланц 

0,0405 
( нула точка нула 

четири нула пет ) 

0,0258 
( нула точка нула 

две пет осем ) 

0,0169 
( нула точка нула 

едно шест девет ) 

0,0139 
( нула точка нула 

едно три девет ) 

0,0124 
( нула точка нула 

едно две четири ) 

0,0119 
( нула точка нула 

едно едно девет ) 

  115 гр./м2 

гланц 

0,0421 
( нула точка нула 

четири две едно ) 

0,0273 
( нула точка нула 

две седем три ) 

0,0183 
( нула точка нула 

едно осем три ) 

0,0153 
( нула точка нула 

едно пет три ) 

0,0138 
( нула точка нула 

едно три осем ) 

0,0133 
( нула точка нула 

едно три три ) 

210х297  4+4 90 гр./м2 

гланц 

0,0511 
( нула точка нула 

пет едно едно ) 

0,0362 
( нула точка нула 

три шест две ) 

0,0274 
( нула точка нула 

две седем четири ) 

0,0243 
( нула точка нула две 

четири три ) 

0,0229 
( нула точка нула 

две две девет ) 

0,0224 
( нула точка нула 

две две четири ) 

  115 гр./м2 

гланц 

0,0541 
( нула точка нула 

пет четири едно ) 

0,0390 
( нула точка нула 

три девет ) 

0,0301 
( нула точка нула 

три нула едно ) 

0,0270 
( нула точка нула две 

седем ) 

0,0256 
( нула точка нула 

две пет шест ) 

0,0251 
( нула точка нула 

две пет едно ) 

166х230  4+4 90 гр./м2 

гланц 

0,0446 
( нула точка нула 

четири четири 

шест ) 

0,0284 
( нула точка нула 

две осем четири ) 

0,0186 
( нула точка нула 

едно осем шест ) 

0,0153 
( нула точка нула 

едно пет три ) 

0,0136 
( нула точка нула 

едно три шест ) 

0,0131 
( нула точка нула 

едно три едно ) 

  115 гр./м2 

гланц 

0,0463 
( нула точка нула 

четири шест три ) 

0,0300 
( нула точка нула 

три ) 

0,0201 
( нула точка нула 

две нула едно ) 

0,0168 
( нула точка нула 

едно шест осем ) 

0,0152 
( нула точка нула 

едно пет две ) 

0,0146 
( нула точка нула 

едно четири шест ) 

91х220  4+4 90 гр./м2 

гланц 

0,0356 
( нула точка нула 

три пет шест ) 

0,0209 
( нула точка нула 

две нула девет ) 

0,0120 
( нула точка нула 

едно две ) 

0,0090 
( нула точка нула 

нула девет ) 

0,0076 
( нула точка нула 

нула седем шест ) 

0,0071 
( нула точка нула 

нула седем едно ) 

  115 гр./м2 

гланц 

0,0366 
( нула точка нула 

три шест шест ) 

0,0217 
( нула точка нула 

две едно седем ) 

0,0128 
( нула точка нула 

едно две осем ) 

0,0098 
( нула точка нула 

нула девет осем ) 

0,0083 
( нула точка нула 

нула осем три ) 

0,0078 
( нула точка нула 

нула седем осем ) 

 

 



 

Допълнително споразумение № 1 към Договор за изпълнение на обществена поръчка с 

наименование: „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци“ по обособена позиция № 2: 

„Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в числови лотарийни игри и игри със 

залагания върху резултатите от спортни състезания“ 

 

 
/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/                                /подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/ стр.4 

 

 

За Възложителя:                                                                  За Изпълнителя:  

 

 

Цени печатни информационни материали със сгъване – Вариант 2 

Формат, мм Цветност Хартия Кол 

От 10 000 

до 19 999 

Кол 

От 20 000 

до 49 999 

Кол 

От 50 000 

до 99 999 

Кол 

От 100 000 

до 199 999 

Кол 

От 200 000 

до 299 999 

Кол 

От 300 

000 до 

499 999 

148х210  4+4 90 гр./м2 гланц 0,0468 
( нула точка нула 

четири шест 

осем ) 

0,0305 
( нула точка нула 

три нула пет ) 

0,0206 
( нула точка нула 

две нула шест ) 

0,0172 
( нула точка нула 

едно седем две ) 

0,0155 
( нула точка нула едно  

пет пет ) 

0,0150 
( нула точка 

нула едно пет ) 

  115 гр./м2 

гланц 

0,0485 
( нула точка нула 

четири осем пет ) 

0,0321 
( нула точка нула 

три две едно ) 

0,0220 
( нула точка нула 

две две ) 

0,0186 
( нула точка нула 

едно осем шест ) 

0,0169 
( нула точка нула едно 

шест девет ) 

0,0163 
( нула точка 

нула шест три ) 

160х220  4+4 90 гр./м2 гланц 0,0515 
( нула точка нула 

пет едно пет ) 

0,0336 
( нула точка нула 

три три шест ) 

0,0227 
( нула точка нула 

две две седем ) 

0,0189 
( нула точка  нула 

едно осем девет ) 

0,0171 
( нула точка нула едно 

седем едно ) 

0,0165 
( нула точка 

нула едно шест 

пет ) 

  115 гр./м2 

гланц 

0,0534 
( нула точка нула 

пет три четири ) 

0,0353 
( нула точка нула 

три пет три ) 

0,0242 
( нула точка нула 

две четири две ) 

0,0205 
( нула точка нула 

две нула пет ) 

0,0186 
( нула точка нула едно 

осем шест ) 

0,0179 
( нула точка 

нула едно седем 

девет) 

 

Цени печатни информационни материали без сгъване – Вариант 3 

Формат, 

мм 

Цветност Хартия Кол 

От 400 

до 599 

Кол 

От 600 

до 799 

Кол 

От 800 

до  999 

Кол 

От 1 000 

до 1 499 

Кол 

От 1 500 

до 1 999 

Кол 

От 2 000 

до 2 999 

Кол 

От 3 000 

 до 4 999 

670х980  4+0 130 гр./м2 

гланц 

1,5221 
( едно точка 

пет две две 

едно ) 

1,0718 
( едно точка 

нула седем 

едно осем ) 

0,8559 
( нула точка 

осем пет пет 

девет ) 

0,7264 
( нула точка 

седем две шест 

четири ) 

0,5552 
( нула точка пет 

пет пет две ) 

0,4677 
( нула точка 

четири шест 

седем седем ) 

0,3813 
( нула точка три осем едно три ) 

470х680  4+0 130 гр./м2 

гланц 

0,5181 
( нула точка 

пет едно 

осем едно ) 

0,3719 
( нула точка 

три седем едно 

девет ) 

0,2988 
( нула точка 

две девет осем 

осем) 

0,2562 
( нула точка две 

пет шест две ) 

0,2007 
( нула точка две 

нула нула седем ) 

0,1725 
( нула точка 

едно седем две 

пет ) 

0,1446 
( нула точка едно четири четири 

шест ) 

420х297  4+0 130 гр./м2 

гланц 

 

0,4784 
( нула точка 

четири седем 

осем четири 

) 

0,3322 
( нула точка 

три три две две 

) 

0,2593 
( нула точка 

две пет девет 

три ) 

0,2154 
( нула точка две 

едно пет четири) 

0,1517 
( нула точка едно 

пет едно седем ) 

0,1284 
( нула точка 

едно две осем 

четири ) 

0,1006 
( нула точка едно нула нула шест 

) 

210х297  4+0 130 гр./м2 

гланц 

0,4585 
( нула точка 

четири пет 

осем пет ) 

0,3124 
( нула точка 

три едно две 

четири) 

0,2394 
( нула точка 

две три девет 

четири ) 

0,1956 
( нула точка едно 

девет пет шест ) 

0,1372 
( нула точка едно 

три седем две ) 

0,1080 
( нула точка 

едно нула осем ) 

0,0787 
( нула точка нула седем осем 

седем ) 

 

Формат, 

мм 

Цветност Хартия Кол 

От 5 

000 до 

9 999 

Кол 

От 10 

000 до 

799 

Кол 

От 50 

000 до  

99 999 

Кол 

От 100 000 

до 199 999 

   

670х980  4+0 130 гр./м2 

гланц 

0,3104 
( нула точка 

три едно 

нула четири ) 

0,2587 
( нула точка 

две пет осем 

седем ) 

0,2164 
( нула точка 

две едно шест 

четири ) 

0,2113 
( нула точка две 

едно едно три ) 

   



 

Допълнително споразумение № 1 към Договор за изпълнение на обществена поръчка с 

наименование: „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци“ по обособена позиция № 2: 

„Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в числови лотарийни игри и игри със 

залагания върху резултатите от спортни състезания“ 

 

 
/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/                                /подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/ стр.5 

 

 

За Възложителя:                                                                  За Изпълнителя:  

 

Цени печатни информационни материали без сгъване – Вариант 4 

Формат, мм Цветност Хартия Кол  

От 1 000 до 

1 499 

Кол  

От 2 000 до 

2 999 

Кол 

От 3 000 до 

4 999 

Кол 

От 5 000 

до 9 999 

Кол 

От 10 000 до 

19 999 

470х680  4+0 80 гр./м2 

офсет 

0,2355 
( нула точка две 

три пет пет ) 

0,1530 
( нула точка едно 

пет три ) 

0,1254 
( нула точка едно 

две пет четири ) 

0,1031 
( нула точка едно 

нула три едно ) 

0,0866 
( нула точка нула 

осем шест шест ) 

 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН                                “ДЕМАКС” АД 

ТОТАЛИЗАТОР“ 

 
/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/                                /подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/ 
………………………………......                                  ................................................  

ДАМЯН ДАМЯНОВ                                                  МАРИН НЕСТОРОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР                              ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 
/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/                                 
…………………………………….. 

СВЕТЛА НИКОЛОВА 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

 

470х680  4+0 130 гр./м2 

гланц 

0,1219 
( нула точка 

едно две 

едно девет ) 

0,1052 
( нула точка 

едно нула пет 

две ) 

0,0916 
( нула точка 

нула девет 

едно шест ) 

0,0899 
( нула точка нула 

осем девет девет ) 

   

420х297  4+0 130 гр./м2 

гланц 

0,0782 
( нула точка 

нула седем 

осем две ) 

0,0612 
( нула точка 

нула шест едно 

две ) 

0,0477 
( нула точка 

нула четири 

седем седем ) 

0,0460 
( нула точка нула 

четири шест ) 

   

210х297  4+0 130 гр./м2 

гланц 

0,0561 
( нула точка 

нула пет 

шест едно ) 

0,0393 
( нула точка 

нула три девет 

три ) 

0,0258 
( нула точка 

нула две пет 

осем ) 

0,0241 
( нула точка нула 

две четири едно ) 

   


