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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 31/2018 Г.  

КЪМ ДОГОВОР № 103/23.10.2017 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ  
 

 
 Днес, ………………………./2018 г., между 

"ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" 

ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Македония” № 38, ЕИК 

000689047, представлявано от доц. д-р Аркади Георгиев Иванов, дм  наричано по-долу за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и 

 

„ФЬОНИКС Фарма” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1700, ул. 

„Околовръстен път” № 199А, ЕИК 203283623  представлявано заедно от Веселин Величков 

Кунев – управител и Юлиан Атанасов Неделчев – управител чрез пълномощниците им 

Красимир Николаев на длъжност Директор Болничен пазар, заедно с Даниела Николова на 

длъжност Магистър Фармацевт Болничен пазар, пълномощно  заверено от Даниела 

Комсалова - нотариус рег. 049, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 
 

на основание заличаване от регистъра на Национален съвет по цени и реимбурсиране на 

лекарствен продукт с международно непатентно наименование  Levobupivacaine 5 mg/ml 

solution for injection 10 ml x 10, търговско наименование Chirocaine 5 mg/ml solution for 

injection 10 ml x 10, производител AbbVie S.r.L., Италия, АТС код N01BB10, отразено  в  

Приложение № 2 към Позитивния лекарствен списък, се сключи настоящото допълнително 

споразумение за следното: 

 

 В раздел І „ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА“ страните се договориха за прекратяване 

на доставката на продукт Левобупивакаин 50 мг. 10 мл., амп., търговско 

наименование Chirocaine 5 mg/ml solution for injection 10 ml x 10, производител AbbVie 

S.r.L., Италия   в Спецификация – Приложение № 1 към договора поради настъпили 

непредвидени обстоятелства и последвало заличаване на лекарствения продукт с АТС 

код N01BB10 от регистъра на Националения съвет по цени и реимбурсиране, 

Приложение №2 от ПЛС, считано от 02.11.2017 г.  

  

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването 

му. 

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра – 

по един за "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-

СОФИЯ" ЕАД и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и е неразделна част от договор № 103/23.10.2017 г. 

Всички останали клаузи на договора остават непроменени. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
 

        чрез пълномощници:  

доц. д-р Аркади Иванов, дм      Красимир Николаев 
На основание чл.2 от ЗЗЛД                                                                  На основание чл.2 от ЗЗЛД  
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(съгласно нот. заверено  

пълн. от 14.07.2017 г.) 

 

       Даниела Петрова 

(съгласно нот. заверено  

пълн. от  14.07.2017 г.) 
На основание чл.2 от ЗЗЛД 
Гл. счетоводител: 

 /В. Николов / 

 
На основание чл.2 от ЗЗЛД 
Адвокат: 

 /М. Кръстева/ 

 
На основание чл.2 от ЗЗЛД 
Икономист ОП: 

/М. Величкова/ 

 


