
ДОГОВОР 
за доставка на печатни материали 

 
 

Днес, 04.11.2014г., в град Разград, между: 
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ИВАН 

РИЛСКИ”-РАЗГРАД” АД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с 
ЕИК 116503980, със седалище и адрес на управление в гр.Разград, ул.”Коста Петров” 
№ 2, представлявано от изпълнителния директор – д-р Гечо Вълков Жеков, наричано за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 
„ХАРТ ГОЛД” ООД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър, с 

ЕИК 201005874, със седалище и адрес на управление – гр.Разград, бул.”България”, бл.3, 
ет.1, ап.17, представлявано от управителя – Симеон Станчев Симеонов, наричано за 
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

след проведена процедура по реда на глава VІІІ”а” от ЗОП, за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на печатни материали за нуждите на 
„МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД въз основа на периодични заявки”, чрез 
събиране на оферти с публикуване на Публична покана с ID 9032681 от 13.08.2014г. в 
Портала по обществени поръчки,    се сключи настоящия договор за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва 

периодични доставки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на печатни материали, наричани за краткост 
„стоки”, съгласно Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор, в които са посочени видовете 
стоки за доставка и единичните им цени. 

1.2. Доставките на стоки по настоящия договор са в зависимост от конкретните 
потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и направените от него писмени заявки за доставка, 
без ограничения в количеството на стоките за доставка. 

 
II. УСЛОВИЯ, МЯСТО И ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ. ОТЧИТАНЕ НА 

ДОСТАВКИТЕ 
2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поръчва вида и количеството на стоките чрез писмена 

заявка, изпратена до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по един от следните начини:  на ръка, на адрес: 
гр.Разград, ул.”Вардар”№ 16а, по факс – на номер 084/662237 или по e-mail – на адрес: 
hart_gold@abv.bg. Начинът на изпращане на всяка заявка, измежду посочените, се 
избира от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя стоките по заявката в срок до 10 
/десет/ календарни дни от получаване на заявката. 

2.3. Стоките предвидени за доставка по настоящия договор се доставят от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, до склада 
на територията на „МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград” АД. 

2.4. Предаването и получаването на всяка доставка се удостоверява с приемо–
предавателен протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

2.5. В приемо-предавателния протокол по предходната точка се посочват датата 
на съставяне на протокола, датата на предаване и получаване на стоките, видовете 
доставени стоки, техните количества, единичните им цени с ДДС, общата стойност на 



доставените стоки с ДДС и представените за стоките документи, съгласно т.4.1. б.”е” от 
настоящия договор. В приемо-предавателния протокол могат да бъдат посочени 
рекламации от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за явни недостатъци и други неточности или 
отклонения при доставката. Приемо-предавателният протокол се съставя и подписва в 
два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 

2.6. За дата на доставяне се счита датата на съставяне на двустранно подписания 
приемо-предавателен протокол по предходната точка, с който стоките са получени и 
приети от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ІІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
3.1. Единичните цени на стоките, предвидени за доставка, са посочени в 

Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която е неразделна част от 
настоящия договор. 

3.2. Договорените единични цени на стоките за доставка, посочени в Офертата 
по предходната точка са фиксирани, крайни единични цени за целия срок на договора, 
като същите не подлежат на промяна, освен при намаляването им в интерес на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

3.3. Единичните цени на стоките, посочени в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставката, в т.ч. за стойността на 
стоката, придобиването, опаковката, съхранението и доставката й до мястото на 
изпълнение на поръчката по т.2.3, както и всякакви други разходи, вкл. данъци, мита, 
такси, свързани с изпълнение на настоящия договор. 

3.4. Плащанията за заявените и доставени стоки се извършват от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в български лева, по банков път, по банковата 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с IBAN: BG56 IORT 8116 1000 4936 00, BIC: IORTBGSF  в 
банка: ТБ „Инвестбанк”АД. 

3.5. Плащанията за заявените и доставени стоки се извършват в срока на 
отложено плащане - 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на представяне от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактурата по т.3.6. от настоящия договор. 

3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за доставените и приети от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количества стоки, съгласно и въз основа на двустранно подписания 
приемо-предавателен протокол по т.2.4. от настоящия договор и след представяне на 
всички необходими документи за стоките по т.4.1. б.”е”, като фактурата съдържа 
наименование на стоките, единичната им цена без ДДС, единичната им цена с ДДС и 
тяхната обща стойност. 

3.7. Общата прогнозна стойност на доставките по договора е  9 395,20 лева с 
ДДС. 

 
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
а/ да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск, срещу договорените единични 

цени, заявените видове и количества стоки, съгласно т.2.1 от настоящия договор; 
б/ да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само качествени стоки, годни за употреба по 

предназначението им, отговарящи на действащите спецификации и стандарти и на 
поставените изисквания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

в/ да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само стоки, в които вложените материали са 
разрешени за употреба към датата на доставяне на стоките; 

г/ да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените стоки с ненарушена цялост, в 
подходяща опаковка, годна да ги запази за употреба по предназначението им  

д/ да доставя заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ видове и количества стоки в срока 
по т.2.2. от настоящия договор; 



е/ при всяка първа доставка на стоки от отделна партида да предава на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите документи за стоките, съгласно действащото в 
страната законодателство /сертификат за качество, инструкция за употреба ..…/; 

ж/ да осигури за своя сметка транспортиране на стоките до мястото на доставка, 
посочено в т.2.3; 

з/ при изпълнение на настоящия договор да спазва и осигури спазването на 
действащите в страната норми и стандарти, както и санитарно-хигиенните изисквания, 
изискванията по безопасност на труда, опазване на околната среда, пожарна 
безопасност и безопасност на движението и да поема за своя сметка отговорността и 
всички разходи за санкции, наложени от съответните контролни органи, свързани с 
изпълнението на неговите задължения по настоящия договор, вкл. свързани с 
действията или бездействията на негови работници и служители; 

 
и/ да спазва указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно изпълнението на настоящия 

договор; 
к/ да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата му информация и 

документи, свързани с изпълнението на настоящия договор, в т.ч. относно доставените 
стоки, техният произход, качество, съответствие, вложените в тях съставки и т.н.; 

л/ да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за: 
- имената на представителите си, имащи право да предават стоките и да 

подписват приемо-предавателните протоколи по т. 2.4;  
- имената на представителите си, имащи право да получават писмените заявки за 

доставка на стоки, при изпращане на заявките „на ръка”, съгласно т.2.1.; 
м/ своевременно да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура за 

стойността на доставените стоки, съгласно т.3.6 от настоящия договор. 
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
а/ да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

доставките; 
б/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на доставените стоки, когато същите 

отговарят на поставените изисквания за тях, направената заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
са придружени от необходимите документи; 

в/ при пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащането за извършената доставка. 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
а/ да приеме, доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок и на определеното място за 

доставка, стоки, съответстващи по вид, количество и качество на заявените и 
придружени със съответните документи; 

б/ да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
договора; 

в/ да заплаща в договорените срокове цената на доставените стоки; 
г/ да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за служителите си, имащи право да получават 

доставките на стоки и да подписват приемо-предавателните протоколи по т.2.4. 
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  
а/ да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок заявените стоки, съгласно условията на 

настоящия договор; 
б/ когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията за доставката по т.1.1, 

т.4.1. букви „б”, „в”, ”г”, „д” и „е” и заявката по т.2.1. от настоящия договор, да откаже 
приемане на доставените стоки и заплащане на цената за тях. 

 



VI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ 
6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно: 
а/ количество на доставените стоки /явни недостатъци/; 
б/ некомплектност на доставените стоки или на документация за стоките /явни 

недостатъци/; 
в/ качество /скрити недостатъци/: 
- при доставяне на стоки не от договорения и заявен вид; 
- при констатиране на недостатъци при употребата на стоките; 
6.2.1. Рекламации за явни недостатъци на доставените стоки се правят от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока на действие на договора.  
6.2.2. Рекламации за скрити недостатъци на доставените стоки се правят от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 15 дни от констатирането на недостатъците. 
6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените 

недостатъци в сроковете по предходната точка. 
6.4. В срок до 5 дни от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено 

отговаря на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приема ли конкретната рекламация или я отхвърля. Ако в 
посоченият срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговори, се счита, че приема рекламацията. 

 
6.5. При рекламация за явни недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 

тридневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на 
мястото на доставяне количеството липсващи в доставката или некомплектни стоки, 
респ. документи. 

6.6. При рекламация за скрити недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 
петдневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да замени 
доставените стоки с недостатъци като достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мястото на 
доставяне от договорените и заявени стоки без недостатъци или да върне на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ платената цена за стоките с недостатъци, ведно с дължимата законна 
лихва върху сумата от датата на плащането й от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изборът измежду 
посочените две възможности по предходното изречение принадлежи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като същият е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.  

6.7. Всички разходи за отстраняване на недостатъците или замяната на стоки с 
недостатъци са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съхранява стоките, за които са подадени 
рекламации, до уреждане на рекламациите.  

 

VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 
7.1. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на стоки по отделна заявка, 

същият дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 1% от стойността на 
недоставените стоки за всеки ден забава. 

7.2. Когато при наличие на рекламация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
не изпълни изцяло, в срок задълженията си по т.6.5. или т.6.6. от настоящия договор, 
същият дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 1 /един/ лев на ден за всеки 
ден забава по всяка рекламация за отделен вид стока.  

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпада в забава по т.7.1, считано от деня, следващ 
изтичането на срока за съответната доставка по т.2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпада в забава 
по т.7.2, считано от деня, следващ изтичането на срока за доставка, съответно по т.6.5. 
или по т.6.6. Изрична писмена покана за изпълнение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се изпраща 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7.4. В случаите по т.6.5. и т.6.6., когато след направена рекламация, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоки, неотговарящи като вид или 
качество на направената за тях заявка, изискванията по настоящия договор и 



посоченото в рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи еднократна неустойка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 30% /триде-сет процента/ от стойността на стоките по 
заявката, за които е направена рекламацията.  

7.5. За неизпълнение на задължение по настоящия договор, извън 
горепосочените, неизправната страна дължи неустойка на изправната в размер на 0,01% 
на ден върху стойността на неизпълнението, но не повече от 20% от стойността на 
неизпълнението.  

7.6. При прекратяване на настоящия договор по т.9.1. б.”д”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 200 /двеста/ лева. 

7.7. При частично прекратяване на настоящия договор по т.9.1. б.”е”, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 20 /двадесет/ лева. 

7.8. Дължимата сума за неустойка се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по негов избор 
от което и да било предстоящо плащане за извършена доставка на стоки от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7.9. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, 
ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 

 
VІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

8. Настоящият договор се сключва за срок до  04.11.2015г. 
 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
9.1. Настоящият договор се прекратява: 
а/ по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
б/ с изтичане на срока по т.8 ; 
в/ при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора; 
г/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 14-дневно писмено предизвестие, ако в 

резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, не е в състояние да 
изпълни своите задължения или ако се отказва от договора по друга причина; 

д/ едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 1-месечно писмено предизвестие, ако в 
резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, не е в състояние да 
изпълни своите задължения или ако се отказва от договора по друга причина.  

е/ частично, само за доставка на отделен вид стока, с едностранно 1-месечно 
писмено предизвестие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

9.2. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на стоки или за отстраняване на 
недостатъци в случаите по раздел VІ от настоящия договор, продължила повече от 7 
/седем/ дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора с 3-
дневно писмено предизвестие. 

9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно и без предизвестие 
настоящия договор при системно неточно изпълнение на задължения по договора от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предявени повече от три рекламации от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

9.4. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на дължимо плащане по 
договора, продължила повече от 1 /един/ месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право 
едностранно да прекрати договора с 14-дневно писмено предизвестие. 

 
Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

10.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 
договор, са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените 
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

10.2. Валидните координати за приемане на съобщения от страните, свързани с 
настоящия договор, са: 



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
адрес: гр.Разград, ул.”Коста Петров”№ 2             гр.Разград, ул.”Вардар” № 16а 
факс:  084/ 629765                                                    084/ 662237 
e-mail: mbal@bogytec.com                                       hart_gold@abv.bg 

10.3. Валидните координати за подаване на заявки за доставка от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са посочените в т.2.1 от настоящия договор. 

10.4. При промяна на координати за кореспонденция или на представляващите 
лица по т.4.1. б.”л”, съответната страна е длъжна незабавно да уведоми другата.  

10.5. Изпратените съобщения, в т.ч. и заявки за доставка, на горепосочените 
адреси и/или номера, или предадени „на ръка” на известните до момента 
представляващи лица, както и подписаните протоколи за доставка, се считат, за 
валидно получени, съответно валидно подписани, при липса на уведомяване за 
промяната им.  

10.6. По смисъла на настоящия договор, „отделен вид стока” е всеки отделен 
артикул, посочен със самостоятелен пореден номер в т.І от Офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10.7. Никоя от страните няма право да прехвърля на трета страна правата и 
задълже-нията си, произтичащи от този договор без изричното писмено съгласие на 
другата страна. 

10.8. Всички спорни въпроси, възникнали в хода на изпълнението на настоящия 
договор ще се решават от страните по взаимно съгласие, а ако това се окаже 
невъзможно – по съдебен ред. 

10.9. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат относимите 
разпоредби на действащото в Република България законодателство. 

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 



ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА 
ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 
 
І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
 
Поръчката включва доставка на следните печатни материали:  

      

№ 
по 

ред 

№ по 
вътр. 
регис-

тър 

Наименование на печатния материал Формат и мярка  

Ориенти
ровъчно 
количест

во 

ЗАБЕЛЕЖКА 

1 2 Азбучник- ТЕЛК А4 книга 500л. тв. подв. 5 образец по стандарт 
2 126 Амбулаторен журнал  А4 книга 100л. тв. подв. 40 образец по стандарт 
3 126_1 Амбулаторен журнал  А4 книга 100л. тв. подв. 30 образец от МБАЛ 
4 25 Аудиометрично изследване на слуха А5 двустр.кочан х 100л. 5 образец от МБАЛ 

5 6 Фиш за ликвор  А6 едностр.кочан х 
100л. 5 образец от МБАЛ 

6 240 Бланка за потребителска такса-
индигирана 3 цвят 

А6 едностр.кочан х 
100л. 200 образец от МБАЛ 

7 22 Бланка ултразвукова диагностика ехо А5 едностр.кочан х 
100л. 5 образец от МБАЛ 

8 36 Бланки за ехокардиограма  А5 едностр.лист х 
100л. 5 образец от МБАЛ 

9 177 Бързо известие за заразни заболявания А5 двустр.кочан х 100л. 20 образец от МБАЛ 

10 161 Декларация за здравословно състояние 
на донорите А4 едностр.лист 5 образец от МБАЛ 

11 248 Декларация за инф.съгласие за 
клин.лаборатория А4 едностр.лист 1 000 образец от МБАЛ 

12 24 Декларация за информирано съгласие 
при обрз.изслед. А4 едностр.лист 6 000 образец от МБАЛ 

13 160 Декларация информирано състояние на 
донора  А4 едностр.лист 5 образец от МБАЛ 

14 122 Допълнителен лист към ИЗ  А4 двустр.кочан х 100л. 150 образец от МБАЛ 
15 1 Експертно решение- ТЕЛК А4 двустр.лист 10 000 образец от МБАЛ 

16 250 
Етикет - Бар Код за сак, самозалепващ, 
на ролка по 12бр. от номер с размери на 
етикета 5см./3см. 

брой Бар Код, 
включващ 12 етикета 10 000 образец от МБАЛ 

17 247 Жулнал за остро заразни болести А4 книга 100л. тв. подв. 5 образец по стандарт 

18 235 Журнал за предаване и приемане на 
болнично бельо А4 книга 100л. тв. подв. 10 образец по стандарт 

19 16_1 Журнал за ражданията А4 книга 100л. тв. подв. 5 образец от МБАЛ 
20 16 Журнал за ражданията А4 книга 100л. тв. подв. 5 образец по стандарт 
21 61 Журнал за регистриране на Манту проби А4 книга 100л. тв. подв. 5 образец по стандарт 
22 231 Журнал -листа чакащи пациенти А4 книга 100л. тв. подв. 10 образец по стандарт 
23 236 Журнал стерилизация А4 книга 100л. тв. подв. 5 образец по стандарт 

24 9 Известие за напуснали стац.родилка и 
новородено А4 двустр.лист 800 образец от МБАЛ 

25 255 Информирано съгласие за ЕХО А4 едностр. лист 5 образец от МБАЛ 

26 19 Информирано съгласие за планова 
операция - ХО А4 двустр.2 листа 5 образец от МБАЛ 

27 118 Искане за кръв и кръвни продукти А4 едностр. кочан х 5 образец от МБАЛ 



100л. 
28 5 Искане за МБ изслед. А6 двустр.кочан х 100л. 5 образец от МБАЛ 

29 271 Искане за образно изследване - СО - 
червен цвят А5 двустр.кочан х 100л 50 образец от МБАЛ 

30 21 Искане за образно изследване /Рентген/ А5 двустр.кочан х 100л 100 образец от МБАЛ 

31 107_1 Искане за отпускане на материали 1/12 едностр.кочан х 
100л. 50 образец от МБАЛ 

32 107 Искане за отпускане на материали - лист  А5 двустр.кочан х 100л 5 образец от МБАЛ 
33 14 История на бременността и раждането А4 двустр.6 л+плик C4 600 образец по стандарт 
34 69 История на заболяването - ДО А4 двустр.5 л+плик C4 1 000 образец от МБАЛ 

35 110 История на заболяването + инф.съгласие 
неоперативна 

А4 двустр.10 л+плик 
C4 2 000 образец от МБАЛ 

36 109 История на заболяването + инф.съгласие 
оперативна 

А4 двустр.10 л+плик 
C4 2 000 образец от МБАЛ 

37 11 История на новороденото - ОНД и АГО А4 двустр.2 л+плик 500 образец от МБАЛ 
38 12_1 Клиникотерапевтичен лист - ДО А3 двустр. лист 500 образец от МБАЛ 
39 179 Клиникотерапевтичен лист ОНД А3 двустр. лист 700 образец от МБАЛ 
40 174 Книга ЕДСД А3 книга 300л. тв. подв. 5 образец по стандарт 
41 128 Книга за издадени болнични листи /ЛКК/ А4 книга 100л. тв. подв. 10 образец по стандарт 
42 127 Книга за приети болни А4 книга 100л. тв. подв. 30 образец по стандарт 
43 52 Книга за рентгенови изследвания А4 книга 100л. тв. подв. 5 образец от МБАЛ 
44 159 Книга за хирургични операции  А4 книга 100л. тв. подв. 20 образец по стандарт 

45 275 Лаб. фиш за изс. на хемостаза - СО-
червен цвят 

А6 едностр.кочан х 
100л 10 образец от МБАЛ 

46 276 Лаб. фиш за изсл. на ПКК и кр.захар - СО-
червен цв 

А6 едностр.кочан х 
100л 40 образец от МБАЛ 

47 274 Лаб. фиш за изследване на ДКК - СО-
червен цвят 

А6 едностр.кочан х 
100л 10 образец от МБАЛ 

48 273 Лаб. фиш за изследване на КАС - СО-
червен цвят 

А6 едностр.кочан х 
100л 10 образец от МБАЛ 

49 272 Лаб. фиш за изследване на урина - СО- 
червен цвят 

А6 едностр.кочан х 
100л 40 образец от МБАЛ 

50 277 Лаб. фиш за клинико хим.изс.биохимия- 
СО червен цвят 

А6 едностр.кочан х 
100л 20 образец от МБАЛ 

51 30 Лабораторен лист "ОАИЛ" А4 двустр.лист 400 образец от МБАЛ 

52 216 Лабораторен фиш - електролити А6 едностр.кочан х 
100л 100 образец от МБАЛ 

53 218 Лабораторен фиш - кръвно-газов анализ  А6 едностр.кочан х 
100л 60 образец от МБАЛ 

54 223 Лабораторен фиш - осмометрия 2/3 А4 едностр.лист 5 образец от МБАЛ 

55 219_1 Лабораторен фиш - субстрати  А6 едностр.кочан х 
100л 60 образец от МБАЛ 

56 217 Лабораторен фиш- белтъци  А6 едностр.кочан х 
100л 60 образец от МБАЛ 

57 211 Лабораторен фиш- ензими и изоензими  А6 едностр.кочан х 
100л 100 образец от МБАЛ 

58 204 Лабораторен фиш за ДКК -черен цвят А5 едностр.кочан х 
100л 20 образец от МБАЛ 

59 205 Лабораторен фиш за кръвна картина А6 едностр.кочан х 
100л 300 образец от МБАЛ 

60 221 Лабораторен фиш- изследване на урина  А6 едностр.кочан х 
100л 200 образец от МБАЛ 

61 220 Лабораторен фиш- кръвосъсирване А6 едностр.кочан х 
100л 60 образец от МБАЛ 

62 119 Лекарствен лист А4 едностр.кочан х 
100л. 1 000 образец от МБАЛ 

63 270_1 Лист за преглед на пациента в СО А4 двустр.кочан х 100л 800 образец от МБАЛ 



64 117 Общи и специфични сестрински грижи А4 двустр.лист 12 000 образец от МБАЛ 

65 251 Оперативна програма- индигирана  3 
цвята 

А5 едностр.кочан х 
100л. 10 образец от МБАЛ 

66 3 Покана за комисия- ТЕЛК 2/3 А4 едностр.лист 5 образец от МБАЛ 
67 29 Преданестетичен протокол А4 двустр.2 листа 2 000 образец от МБАЛ 

68 53 Протокол за медицинска комисия / ЛКК / А4 едностр.кочан х 
100л. 5 образец от МБАЛ 

69 31 Реанимационен лист "ОАИЛ" А3 едностр.лист 400 образец от МБАЛ 

70 73 Сведение за движение на болните и 
легловия фонд А5 двустр.кочан х 100л. 50 образец от МБАЛ 

71 172 Служебна бележка - отпуск на 
кръводарителя А5 едностр.лист 5 образец от МБАЛ 

72 5_1 Съпроводителна бележка за МБ изслед. А5 едностр.кочан х 
100л. 50 образец от МБАЛ 

73 2011_
1 

Талон услуга по желание - индигиран  3 
цвята 

А5 едностр.кочан х 
100л. 1 200 образец от МБАЛ 

74 257 Трансфузионен лист ОТХ А4 едностр.лист 1 000 образец от МБАЛ 

75 108 Требвателен лист - бланка А5 едностр.кочан х 
100л. 100 образец от МБАЛ 

76 120 Удостоверение  А5 едностр. кочан х 
100л. 5 образец от МБАЛ 

77 51 Физиопроцедурна карта А5 двустр.картон 1 000 образец от МБАЛ 

78 63 Фиш - искане за хистопатологично 
изследване 

А5 двустр. кочан х 
100л. 20 образец от МБАЛ 

79 123 Фиш за имунохематологично изследване А4 едностр.лист 2 000 образец от МБАЛ 

80 203 Фиш изразходвани консумативи за 
анестезия А4 едностр.лист 1 000 образец от МБАЛ 

81 169-В Цветни етикетчета за тест серуми - "В" 
цвят червен д 6/ш 3 см 1 000 образец от МБАЛ 

82 169-О Цветни етикетчета за тест серуми - "О" 
цвят черен д 6/ш 3 см 1 000 образец от МБАЛ 

83   Температурен лист А4 двустр.кочан х 100л. 100 образец от МБАЛ 

84   Талон за компютърна томография А5 едностр.кочан х 
100л. индигиран 20 образец от МБАЛ 

85   Диабетен лист към ИЗ А4 едностр.кочан х 
100л. 1 200 образец от МБАЛ 

86   Лабораторен фиш- на Кръвнозахарен 
профил 

А6 едностр.кочан х 
100л. 2 000 образец от МБАЛ 

87   Рецепта А5 едностр.кочан х 
100л. 50 образец от МБАЛ 

88   Медицинска бележка А6 едностр.кочан х 
100л. 30 образец от МБАЛ 

89   Журнал за контролни прегледи А4 книга 100л. тв. подв. 60 образец от МБАЛ 

90   Медицинско направление бл. МЗ № 119 
а'98 

А3 едностр.кочан х 
100л. 10 образец от МБАЛ 

91   Искане за МБ изслед. за Туберкулоза 
/Културелно/ 

А3 едностр.кочан х 
100л. 500 образец от МБАЛ 

92   Искане за МБ изслед. за Туберкулоза 
/Микроскопско/ 

А3 едностр.кочан х 
100л. 500 образец от МБАЛ 

93   Книга за ВБИ учетна форма 11 А4 книга 100л. тв. подв. 20 образец от МБАЛ 

94   Първоначална оценка на суициден риск и 
агресивност 

А4 едностр.кочан х 
100л. 500 образец от МБАЛ 

95   Анестезиологичен протокол А4 едностр.лист 2 000 образец от МБАЛ 
96   Журнал специализиран регистър - Аптека А4 книга 100л. тв. подв. 5 образец от МБАЛ 
97  Декларация № 5 А4 двустр.лист 10 000 образец от МБАЛ 

 



 
 
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ДОСТАВКА 
 
Печатните материали трябва да отговарят на всички поставени 

за тях изисквания от Възложителя, посочени в т.І и да са 
напечатани на вестникарска хартия 45 гр./м2. Печатните материали, 
за които има действащ стандарт се изготвят от Изпълнителя точно, 
съгласно стандарта, а останалите печатни материали се изготвят 
точно по двустранно заверен образец, предоставен от 
Възложителя. 

 
Печатните материали, вкл. отделните елементи, от които са 

изготвени, трябва да бъдат разрешени за употреба и да отговарят 
на всички изисквания за тези продукти, съгласно действащото в 
РБългария законодателство. 
 

При доставка трябва да са в подходяща опаковка, годна да ги 
запази за употреба по предназначението им. 

Посочените количества на отделните печатни материали за 
доставка са прогнозни и ориентировъчни. При изпълнение на 
договора, количествата за доставка се определят от конкретните 
потребности на възложителя и направените от него заявки, без 
ограничения в количеството на стоките за доставка. 

Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на 
Възложителя, в срок до 10 календарни дни, считано от датата на 
получаване на заявката.  

Доставките се извършват франко склада на Възложителя на 
територията на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, 
ул.”Коста Петров” № 2, с транспорт на изпълнителя.  
 
 





 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 



 

 


