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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от „Химакс фарма” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, 
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

Образец на информация за сключен договор по чл. 28, ал. 3 
По т.I (22) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г. 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 
 
 
 
На основание чл. 28, ал. 3 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и 

реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна 
финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, 
Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 
2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 

 
 

„Химакс Фарма” ЕООД  
със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, ж.к. Дървеница, бл. 43 В, ап. 25        
адрес за кореспонденция: гр. София 1618, ул. Горица 8А 
тел.: 02 955 56 41; 955 52 66; 955 62 98, факс: 02 955 42 78 
Интернет адрес: www.chemaxpharma.com  
лице за контакт: Росен Василев Цветков 
на длъжност: Ръководител проект; тел.: 0885 80 86 62  
 
 
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2ТММ-
02-89/18.02.2011 съм провел процедура за определяне на изпълнител – „открит избор“ с 
обект: „Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация на машини за производство на 
лекарствени продукти”. 

 
С Решение № 02/22.07.2011 г. по обособена позиция  2 е определен за изпълнител 

следния кандидат: IMA S.p.a. 
 
  
 
 
Бенефициент:___________________  

(подпис и печат  
Димитър Сулев,  
Управител, „Химакс фарма“ ЕООД) 


