
УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ 

“АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ” ЕАД -  СОФИЯ

З А П О В Е Д

№ 131/03.10.2019 г.

На основание чл. 17, ал. 1 т. 1 от Правилника за устройството, 

дейността и вътрешния ред на УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев” ЕАД и във 

връзка със сключването на договори за провеждането на Клинични 

изпитвания и неинтервенционални проучвания на територията на 

лечебното заведение

О П Р Е Д Е Л Я М :

I. Следните такси за административно обслужване на договорите:

1. Такса „ съхранение на медикаменти в болничната аптека - 100 лв. без 

ДДС ежемесечно, считано от момента на постъпване на медикамента в 

болничната аптека.

2. Такса „Стартиране на преговори и разглеждане на договор по КИ в 

размер на 1000 лв. без ДДС.

3. Такса „Експресно разглеждане на договори по КИ” в размер на 2000 

лв. без ДДС

5. Такса за разглеждане на анекс - 500 лв. без ДДС

6. Такса за съхранение на документация предоставяне на помещения за 

съхранение на документация след затваряне на центъра за 15 г. срок - 

5000 лв без ДДС

II. Такси събирани от Етичната комисия.



1. За разглеждане и обсъждане на ново клинично проучване на 

редовно заседание - 400 лв. без ДДС

2. За разглеждане и обсъждане на изменения към вече одобрени 

клинични проучвания - 200 лв.без ДДС.

3. За обсъждане и разглеждане на ново КИ на извънредно заседание на 

комисията -  800 лв. без ДДС

За обсъждане и разглеждане на документи и изменение по вече 

започнало КИ на извънредно заседание на комисията -  400 лв. без ДДС

Настоящата заповед влиза в сила от 01.10.2019 г и отменя 

действието на заповед № 115/03.07.18 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на 

заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /п/заличени на основание чл.5,§1,т.В
от Регламет /Е С /2016 /679

/Проф. д-р Сабина Захариева, дмн/


