
Методология на оповестяването на предоставяне на стойност  от 

дружеството „ГЕНЕСИС ФАРМА АД“ към МС и ЗО 

Въведение 

Дружеството „Генесис Фарма АД“ оповестява предоставянето на стойност  към МС и ЗО 

в приложения файл, имайки предвид съответната инициатива на Европейската 

федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA), която информира, че 

фармацевтичните дружества занапред имат задължението, въз основа на 

съществуващата регулаторна рамка в страната ни, да оповестяват предоставянето на 

стойност към Медицински специалисти (МС) и  Здравни организации (ЗО). 

Освен това, следва да се отбележи, че описаната по-долу методика се прилага еднакво 

и се отнася до всички плащания, оповестени в прикачения файл. 

 

Дефиниции 

Медицински специалист (МС): Всяко физическо лице, упражняващо професията на 

лекар, стоматолог, фармацевт или медицинска сестра/фелдшер, или всяко друго лице, 

което в професионалната си дейност може да предпише, продаде или предостави 

лекарствен продукт, и чиято основна дейност, местоживеене или пребиваване се 

намира в България. За избягване на съмнение, терминът „Медицински специалист“ 

включва: (i) всяко длъжностно лице или служител на държавна агенция или друга 

организация (публична или частна), което има право да предписва, закупува, снабдява, 

препоръчва или администрира лекарствени продукти. 

Здравна организация (ЗО): всяко юридическо лице: (i) което представлява здравно, 

медицинско или научно обединение (научно дружество или асоциация на 

професионалисти по здравни грижи) или организация в здравеопазването (независимо 

от юридическата или организационната форма), като: болница, клиника, институт, 

университет или друга образователна институция, или всякаква форма на сдружение 

(например НПО), спонсорирани от фармацевтичните дружества (различни от 

пациентските организации). 

Получател: Всички МС или ЗО, чиято основна дейност, седалище и адрес на управление 

или местопребиваване, или местоживеене е в България. 

Предоставяне на стойност: означава всяко прехвърляне на вещи и права, независимо 

дали става дума за възнаграждение за предоставена услуга или субсидия за 

образователна дейност – продължаване на образованието. Тук се включват преки или 

косвени предоставяния на стойност, в брой или в натура, или в друга форма, за 

промоционални или други цели във връзка с разработването и продажбата на генерични 



или референтни лекарствени продукти, изключително за хуманна употреба. Пряко 

предоставяне на стойност е  това, направено директно от членуващо дружество в полза 

на някой Получател. Косвено предоставяне на стойност е това, направено за сметка на 

членуващо дружество в полза на Получател, където идентичността на това членуващо 

дружество е известна или може да бъде идентифициран Получателя. Конкретно под 

„предоставяне на стойност  към МС“ се разбира всичко, което се отнася до разходите за 

регистрация, настаняване, пътуване и хонорари. Докато под „предоставяне на стойност 

към ЗО“ се разбира всичко, което се отнася до разходите за спонсориране провеждането 

на конгрес. 

Изключени ползи 

Предоставянето на стойност, свързано с научноизследователска и развойна дейност за 

всеки отчетен период се оповестява в обобщен вид, както и предоставянето на стойност 

към МС, които не са дали съгласие за разкриване на тяхното име. 

Методология 

 Официален документ, въз основа на който е извършено оповестяването: 

фактура (за всички разходи, различни от хонорари) или вносна 

бележка/разписка за изплатени суми (при хонорари). 

 Времеви индикатор: за дата на плащането, подлежащо на оповестяване, се 

взема предвид датата на официалния документ (фактура или вносна 

бележка/разписка за изплатени суми, виж по-горе.) за плащания, извършени 

през финансовата 2015 година. 

 Финансова стойност: отбелязва оповестената сума, посочена във всяка фактура 

(за транспорт, настаняване и регистрация за МС и спонсориране за ЗО), а също 

и хонорари. 

 Валута: сумите, посочени в оповестения файл, са в лева. Ако плащането не е 

извършено в лева, е отбелязана равностойността на чуждестранната валута 

(евро) към датата на издаване на фактурата. 

Документ за оповестяване: прикаченият файл се оповестява днес, 30.06.2016 г. на 

интернет страницата на дружеството „Генесис Фарма АД“ 

(http://www.genesispharma.com). Официалният език на оповестяването е български. 

Анулиране: в случай на анулиране участието на МС в дадена научна проява в страната 

или чужбина, разходите, направени от дружеството „Генесис Фарма АД“ не се 

публикуват. 


