
Page 1 of 4

код материали за печат подробно описание на материалите за печат мярка тираж

1000-000

1000-001 папки
 червен ефектен  картон 300 гр. Формат 22/32 см с джоб и  логото на СС 

1 цвят - злато, образец Ректорат № 1
бр. 200

1000-002 Книжка - Рекламна брошура на МУ-София
 формат 20/20 см.корица 4+4 цветност, 280 гр.хром, гланц +UV лак, тяло 

4+4, обем 24 стр.хартия 180гр., двустранен гланц
бр. 1000

1000-003 плакати - рекламни на МУ-София  формат А2, хартия 170 гр.хром гланц, 4+0 цветност бр. 100

1000-004
грамота - почетна грамота за Доктор 

Хонорис Кауза на бълг. и латински език
 формат А4, 300 гр.картон, печат 4 цвята /2  вида х 5 бр.тираж/ бр. 10

1000-005  папка бяла с джоб
формат 22/32 см., с логото на МУ-София, хартия 300 гр.бяла сатен мат, 

2+0 
бр. 200

1000-006
Брошура - Пътеводител на Еразъм 

студента в МУ-София - български език

формат А5; Корица - 4+4, 250 гр., сатен мат. Тяло:  4+4, хартия 90 гр. 

гланц ,16  стр.  
бр. 500

1000-007
Книжка - ESTS Guide of Medical Univesity - 

Sofia- английски език

формат А4, корица -  4+4, 200 гр., хартия хром сатен, тяло 4+4, 80-90 гр. 

хром мат , 100 стр. 
бр. 500

1000-008 брошура
Рекламна брошура с размер 475 Х 280 мм, хартия 200 гр.двустранен 

хром мат, печат 4+4, два бига, двустранен UV лак. /български език/ 
бр. 1000

1000-009 брошура
Рекламна брошура с размер 475 Х 280 мм, хартия 200 гр.двустранен 

хром мат, печат 4+4, два бига, двустранен UV лак./английски език/ 
бр. 1000

1000-010 брошура
рекламна, размер А4, хартия 150 гр.двустранен хром лак, печат 4+4, 

един биг /български език/ 
бр. 1000
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1000-011

листовка - Practical Info for Incoming 

Erasmus Students (Практическа 

информация за Входящи Еразъм студенти)

формат  А4, 2 стр., хартия-170 гр.хром гланц- на английски език, 4+4 

мат МИПФ
бр. 500

1000-012
книжка - Erasmus Student Book (Еразъм 

студентска книжка)

формат А5, 16 стр. – на английски език, корица – 250 гр.хром мат,

печат 4+4. тяло 4+4 , хартия 90 гр.хром гланц, образец Ректорат № 2
бр. 500

1000-013 тефтери
рекламни, брандирани луксозни тефтери, с логото и името на МУ-

София –А5, с твърда корица, кожена  с името и логото на МУ-София   
бр. 150

1000-014 календар

стенен с логото на СС, работен, 3 секционен.  Глава-картон 300 

гр.ламинат.Печат 4+0, закрепване със спирала. Тяло на календар-4+4, 

образец Ректорат № 3

бр. 100

1000-015 ключодържател кожен с логото на СС, образец Ректорат № 4 бр. 100

1000-016 заявления за настаняване в СОССБОС формат А4, офсет картон 250 гр., 1+1 бр. 1000

1000-017 плакати формат А1, цветни 4+0, хартия 170 гр. хром гланц /СС/ бр. 200

1000-018 флаери формат А6, цветни 4+0, хартия 170 гр. хром гланц  /СС/ бр. 1000

1000-019 брошура формат А4 - две сгъвки, цветни 4+4, хартия 170гр. хром гланц бр. 1000

1000-020 флашки 
USB флаш памет 16 GB, рекламни с отпечатано логото на МУ-София 1 

цвят
бр. 100

1000-021 книжка Students Handbook
формат А4,  100 стр. на английски език,  Корица: 250 гр. хром гланц, UV 

лак, печат 4+4, термолепене. Тяло 4+4, хартия 90 гр. хром гланц МИПФ
бр. 500

1000-022 тефтери
за записки, бял А5, 20 стр. корица 200 гр., сатен мат, 2+0, тяло офсет 100 

гр. 2+0 МИПФ
бр. 500

1000-023
брошура - Практическа информация за 

Преподавателска мобилност в МУ-София

 формат А4, 2 стр. на български език, хартия 170 гр. хром мат, печат 4+4  

МИПФ
бр. 500

1000-024 торби
рекламни- хартиени с текстилна дръжка, 270 х 360 х 95 мм, брандирани 

с името и логото на МУ-София, 4+0, хром сатен МИПФ
бр. 200

1000-025 торби
рекламни- хартиени с текстилни дръжки, 260 х 330 х 120 мм,  

брандирани с името и логото на МУ-София, 4+0, хром сатен МИПФ
бр. 200

1000-026 торби
рекламни- хартиени с хартиени дръжки, 190 х 240 х 80 мм с отпечатано 

лого на СС, 2+0
бр. 400
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1000-027 чанта
конферентна  за документи с презрамка  за носене през рамо, различни 

цветове, джобове с отпечатано лого
бр. 70

1000-028 чаша
чаена /порцеланова/с дръжка, различни цветове, пълноцветен печат  / 

логото на СС/
бр. 100

1000-029 торбичка от плат
еко чанта, памук, размер 370 х 410мм с презрамка или дръжки, 

двустранен пълноцветен печат
бр. 900

1000-030 тефтер с прикачен химикал

еко тефтер с еко химикалка, 138 х 180 мм. Корица: твърда, топъл печат 

на логото. Тяло: печат 1+1 без дати, 60-80 стр., закрепване-метална 

спирала, образец Ректорат № 5

бр. 400

1000-031 Покани за дипломиране
формат 40/10 см. структурен картон 300 гр. печат 1+1 сребро,  1 бр.биг 

/Образец МФ 3/
бр. 500

1000-032 Хипократова клетва
формат А4, суперлуксозен картон-300 гр.; печат пълноцветен 

(двустранен-български/английски); оригинален дизайн;  /Образец МФ 1/
бр. 700

1000-033 Грамоти
формат А4, суперлуксозен картон-300 гр.; печат пълноцветен 

едностранен; оригинален дизайн;  /Образец МФ 11/
бр. 180

1000-034 Студентски химн формат А4, картон 300 гр. структурен, печат 2+0 /образец ФДМ №39/ бр. 300

1000-035 Клетва на Хипократ формат А4, картон 300 гр. структурен, печат 2+0 /образец ФДМ №40/ бр. 300

1000-036 Папки за промоцията
 формат А4, картон 300 гр. структурен, печат 1+0 сребро с джоб 

/образец ФДМ № 41/
бр. 300

1000-037 покани за промоцията
с р-ри: 34 х10 см., структурен картон 300 гр., печат 1+1 сребро с 1 бр.биг 

/образец ФДМ №42/
бр. 30

1000-038
талони за практическо обучение на 

студенти (КЗ,ОЛЧХ,Орт,ДДМ,цидм

формат А5,  корица: картон 230 гр. опаковъчен със сив гръб-бигован; 

химизирани 3х100 в кочан, печат 1+0,с номерация и перфорация 

,/образец ФДМ №/0190000 

кочан 380

1000-039 поръчка синя работа  /каса/

 формат А4, корица: картон 230 гр. опаковъчен със сив гръб-бигован; 

3×100 бр,   3 цвята/химизирани, номерирани по 3 броя от номер, печат 

1+0 с перфорация и номерация  /образец ФДМ №105/

кочан 50

1000-040 информационна брошура
с размери: 135х210 мм.;хартия 150 гр.мат, печат 4+4, сгъване, телово 

шиене
бр. 100

1000-041 покани тяло: 42 х 10 см., хартия-цветен картон 280 гр., печат: 1+1, сгъване 1 бр. бр. 150

1000-042 плакати КСК формат А3, пълноцветен печат /4+0/, 130 гр. хром-гланц бр. 50

1000-043 плакати КСК формат А4, пълноцветен печат /4+0/, 130 гр.хром-гланц бр. 20
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1000-044 данъчни фактури

 формат А5, корица: картон 230 гр. опаковъчен със сив гръб-бигован. 

Телово шиене. Печат 1+0.  33 химизирани комплекта /3 цвята/ -1 

оригинал и 2 копия,  (кочан-33 бр. х 3 екз.), с перфорация и с номерация 

/ приложен образец/

кочан 10

1000-045 квитанции

кочан с р-ри: 15 х11 см.,  корица: картон 230 гр. опаковъчен със сив гръб-

бигован. Телово шиене. Печат 1+0; 33 химизирани комплекта, /3 цвята/ -  

1 оригинал и 2 копия,  (кочан-33 бр. х 3 екз.) с перфорация и с 

номерация     / Oбразец СОССБОС 6/

кочан 2500


