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1. Въведение 
 
Сътрудничеството между медицинските специалисти (МС) и здравните организации 
(ЗО) отдавна е положителен фактор за нови постижения в грижата за пациентите и 
развитието на иновативната медицина. С цел да се осигури, че тези взаимоотношения 
не оказват ненадлежно влияние върху взимането на професионални решения, 
Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (ЕФФИА, EFPIA) 
е установила етични стандарти и изисквания в приетите от нея Кодекси за поведение. 
Като неин член, Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ – клон България (БИ БГ) от 
дълго време спазва тези кодекси и подкрепя най-новата инициатива на ЕФФИА, с която 
се очаква финансовите взаимоотношения да станат прозрачни и разбираеми за 
обществото. 
 
Кодексът за оповестяване на ЕФФИА, който е транспониран в национални кодекси, 
изисква всички членуващи фармацевтични компании да оповестяват информация за 
определени плащания и други предоставяния на стойност, извършени към медицински 
специалисти (МС) и здравни организации (ЗО) от включените държави1(*), считано от 
2016 г. За България всички съответни норми и разпоредби относно оповестяването се 
съдържат в Кодекса за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични 
дружества към медицински специалисти и здравни организации, приет от ARPharM.  
 
Настоящият документ представлява нашата методика, в която подробно са изложени 
правилата, произтичащи от Кодекса за прозрачност и местното прилагане на Кодекса за 
оповестяване на ARPharM относно публикуването на информация за предоставянията 
на стойност (ПС), извършени от Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ – клон 
България към МС и ЗО. 
 
В случай че националните асоциации в отделни държави са разработили собствени 
методики, те също трябва да се вземат предвид. 

2. Дефиниции 

2.1. Получатели 
 
Всеки МС или всяка ЗО, в зависимост от приложимото, чиято основна практика, 
основен професионален адрес или място на регистрация е в България. Подробни 
дефиниции на понятията „МС“ и „ЗО“ са дадени в раздел „Съкращения“.  
 

2.2. Видове ПС 
 
                                                      
1 Включени държави: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, 
Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Малта, 
Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, 
Швейцария, Турция, Украйна и Великобритания.  
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Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ – клон България оповестява следните ПС, 
извършени към МС и ЗО съответно (при спазване на националните закони за защита на 
личните данни): 
 

2.2.1. Предоставяния на стойност към МС  
 

(1) Участие в разходи, свързани със Събития 

Тези разходи могат да се разделят на:  
 
i. такси за регистрация; и  
ii. разходи за пътуване и настаняване (доколкото са предвидени в член 10 от Кодекса за 
МС на ЕФФИА и в Кодекса за оповестяване на ARPharM съответно). Таксите за 
регистрация се оповестяват отделно от разходите за пътуване и настаняване. 
 

(2) Такси за услуги и консултации 

ПС, произтичащи от или свързани с договори между Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ 
и Ко КГ – клон България и МС, съгласно които МС предоставят какъвто и да е вид 
услуги. Хонорарите от една страна, а от друга – съпътстващите разходи за пътуване и 
настаняване. 
 

(3) Научноизследователска и развойна дейност 

Всички ПС, свързани с научноизследователска и развойна дейност съгласно описаното 
в точки 2.2.1 и 2.2.2, се оповестяват обобщено за всяка държава получател, без да се 
уточняват категорията разходи и имената на получателите.  

2.2.2. Предоставяния на стойност към ЗО 
 

(1) Дарения и спонсорство 

Дарения и спонсорство за ЗО, с които се подкрепя здравеопазването, включително 
дарения и спонсорство (в брой или натура) в полза на институции, организации или 
асоциации, които се състоят от МС и/или които предоставят здравни услуги и/или 
извършват научни изследвания (затова ЗО отново се определя според дефиницията). 
 
Ако БИ РЦВ прави дарения за ЗО във вид на продукти, на оповестяване подлежат общо 
дарените пакети за всяка ЗО. Стойността на облага в натура се оповестява според 
посочената в договора стойност (нето продажна цена, включително възнаграждение за 
търговеца на едро, ако е приложимо).  
 

(2) Участие в разходи, свързани със Събития 

Участие в разходи, свързани със Събития, направени чрез ЗО или трети лица, например 
организатори на конгреси, включително спонсорство за МС, които участват в Събития, 
например:  
 
i. такси за регистрация;  
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ii. договори за спонсорство със ЗО или с трети лица, упълномощени от ЗО да 
управляват Събитие; и  
iii. разходи за пътуване и настаняване (доколкото са предвидени в член 10 от Кодекса за 
МС на ЕФФИА и в Кодекса за оповестяване на ARPharM съответно)  
 

(3) Такси за услуги и консултации 

ПС, произтичащи от или свързани с договори между Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ 
и Ко КГ – клон България и институции, организации или асоциации от МС, съгласно 
които тези институции, организации или асоциации предоставят на БИ РЦВ какъвто и 
да е вид услуги. Хонорарите от една страна, а от друга – съпътстващите разходи за 
пътуване и настаняване, договорени в писменото споразумение относно дейността, ще 
се оповестяват като две отделни суми. 
 

(4) Научноизследователска и развойна дейност 
 

Всички ПС, свързани с научноизследователска и развойна дейност се оповестяват 
обобщено за всяка държава получател, без да се посочват имената на получателите. 

2.3. Общи разпоредби относно ПС 

2.3.1. Дата на ПС 
 
Отчетният период е календарна година. Данните се оповестяват до 30 юни през 
следващата календарна година. Първият отчетен период е 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 
Оповестяват се всички ПС, попадащи в този отчетен период. Тъй като Кодексът за 
оповестяване на ARPharM изисква оповестяване за най-малко 3 години, БИ БГ ще 
оповести информацията за 3 години, считано от първата дата на оповестяване (вж. 
също раздела за защита на личните данни).  
 
Въпреки това има случаи, при които трябва да се вземе предвид повече от един отчетен 
период. Такива случаи могат да възникнат, ако:  
 

(1) събитие се е състояло през 2015 г., но съответното ПС е извършено през 2016 г. 
(2) договор е подписан и услуга е предоставена през 2015 г., но съответното ПС е 

извършено през 2016 г. 
(3) подписан рамков договор обхваща повече от една година, например договор за 

консултантски услуги, отнасящ се за такива услуги през периода 2015 г. – 
2017 г. 

 
БИ БГ урежда такива случаи както следва: 
 

(1) Събитие се е състояло през 2015 г., но съответното ПС е извършено през 
2016 г.: 
Вътрешна крайна дата: Плащания, извършени до 31 март 2016 г. във връзка със 
събитие, състояло се през 2015  г., ще се оповестяват в отчета през 2016 г. 
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Всички плащания след тази вътрешна крайна дата ще се отразяват в отчета през 
2017 г.  

(2) Договор е подписан и услуга е предоставена през 2015 г., но съответното ПС 
е извършено през 2016 г. 
Вътрешна крайна дата: Плащания, извършени до 31 март 2016 г. във връзка със 
събитие, състояло се през 2015  г., ще се оповестяват в отчета през 2016 г. 
Всички плащания след тази вътрешна крайна дата ще се отразяват в отчета през 
2017 г.  

(3) Подписан рамков договор обхваща повече от една година, например 
договор за консултантски услуги, отнасящ се за такива услуги през периода 
2015 г. – 2017 г. 

 
ПС се публикува съгласно вътрешните счетоводни правила през отчетния 
период, през който ПС е било действително извършено към МС/ЗО и вписано в 
отчетите. 

2.3.2. Валута (местна; в противен случай се посочва обменният курс) 
 
ПС ще се оповестяват в местната валута, следователно в български лева. Ако са 
извършени плащания във валута, различна от валутата на оповестяването, същите се 
конвертират според годишния среден обменен курс. 

2.3.3.  ДДС 
 
Като правило се оповестяват суми нето, без ДДС. Но ако фактурата/документът 
съдържа общата сума с ДДС, отчита се общата сума. 

2.3.4. Директни ПС 
 

Директни ПС са тези, които се извършват директно към МС/ЗО, без участието на трето 
лице/трета страна посредник. Тези ПС се оповестяват под съответните приложими 
категории, посочени по-горе в точка 2.2. 

2.3.5.  Косвени ПС 
 
Косвени ПС са тези, които не се извършват директно към МС/ЗО, а чрез трето лице 
посредник, например организатор на конгрес.  
 
В такъв случай ПС са отчитат съгласно принципа „следвай парите“. Различни случаи   
могат да възникнат, когато:  
 

(1) Събитие се организира от ЗО чрез агенция 
В този случай ПС се отчитат на името на ЗО. МС могат да учредят юридическо 
лице (ЗО), ако обединят усилията си за постигане на определена цел, работят 
заедно за определен срок и се представят пред външния свят под определено 
име. 

 
(2) Събитие се организира от няколко ЗО чрез агенция 
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В този случай цялата сума се разделя на общия брой ЗО и се отчита на името на 
тези ЗО в същото съотношение. 
 

(3) Събитие се организира от трето лице, което не е ЗО 
В този случай ПС изобщо не се отчитат, тъй като третото лице (например, 
организатор на конгрес, агенция) не е ЗО.  
 

2.3.6.  ПС в случай на частично участие или анулиране 
 
Ако МС предварително анулира участието си в дадено събитие, БИ РЦВ ще оповести 
само ПС, които действително са получени от МС и не са възстановени (например, ако 
разходите за регистрация са платени, но МС не е посетил конгреса, таксата за 
регистрация не се оповестява). 
Ако МС участва в събитие (например, конгрес) частично, ще оповестим действително 
извършеното ПС. Например, ако таксите за регистрация и настаняването в хотел са 
платени за два дни, но МС участва в събитието само един ден, БИ РЦВ ще оповести 
цялата сума, тъй като администрирането й по друг начин е невъзможно.   

2.3.7. Трансгранични дейности 
 
ПС се оповестяват в държавата, в която се намира основната практика на получателя, 
т.е. България (т.е. служебен адрес, място на регистрация или основно място на 
дейност), независимо кое дружество на БИ действително е извършило плащането или 
къде МС/ЗО е предоставил/предоставила услугите си съответно.   

3. Обхват на оповестяването 

3.1. Продукти  
 
Съгласно Кодекса за оповестяване на ЕФФИА и Кодекса на ARPharM за оповестяване 
на предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински 
специалисти и здравни организации, ПС се оповестяват само във връзка с лекарствени 
продукти, отпускани по лекарско предписание. На практика обаче такива ПС може да 
са свързани с група продукти, включваща както лекарствени продукти, отпускани по 
лекарско предписание и без лекарско предписание, така и други продукти. В такъв 
случай БИ РЦВ отнася цялата сума на ПС като свързана с лекарствени продукти, 
отпускани по лекарско предписание, и я публикува в съответната категория. 
 

3.2. Изключени ПС 
 
На оповестяване не подлежат следните ПС: 

 свързани единствено с лекарствени продукти, отпускани без лекарско 
предписание; 

 информационни или образователни материали или предмети 
 храна; 
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 мостри; 
 такси, начислявани от агенции за логистика, които подпомагат подписващите 

лица при организиране на пътувания и срещи; 
 отстъпки, намаления на цени и други търговски способи, обичайно използвани 

при продажбата на лекарствени продукти. Други разходи, например за паркинг, 
транспорт под 50 евро за повече от двама МС, предплатени от БИ; 

 
ПС във връзка с научноизследователски и развойни дейности подлежат на обобщено 
оповестяване. Включват се ПС, свързани с неклинични изследвания, клинични 
изпитвания и неинтервенционални проучвания. 
 

4. Специални съображения 

4.1. МС на самостоятелна практика 
 
МС на самостоятелна практика се третират като ЗО и извършените ПС се оповестяват. 
Същото важи и за МС, които са обединили усилията си с оглед постигането на 
определена цел, или ако МС е едноличен собственик или член на юридическо лице. 
 

4.2. Преместване на МС 
 
За МС, които са се преместили междувременно и повече не пребивават в предишната 
държава към момента на изготвянето на отчета, използваме основния им адрес към 
момента на получаването на ПС. Например, ако МС е получил лекторски хонорар за 
ангажимент през 2015 г., но се е преместил в друга държава през май 2016 г., 
получената сума се оповестява на адреса, предоставен през 2015 г. 
 

4.3. Многогодишни договори 
 
За многогодишни договори, вж. точка 2.3.1. 

5. Защита на личните данни и управление на съгласията 

5.1.  Общи коментари относно защитата на личните данни 
 
Съгласно българския Закон за защита на личните данни в приложимата му редакция, 
личните данни на физическите и юридическите лица са предмет на закрила. Затова при 
индивидуално оповестяване на данни се иска съгласието на съответните МС и ЗО 
съгласно Кодекса за оповестяване на ARPharM. Ако МС/ЗО не даде съгласие, БИ БГ 
извършва обобщено оповестяване. 
 
Ако МС/ЗО не даде никакъв отговор, БИ БГ го/я квалифицира като лице, което не е 
дало съгласието си, което означава, че ПС за това лице се оповестяват обобщено. 
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5.2.   Без прилагане на „избирателен подбор”  
 
БИ БГ прилага правилото „без избирателен подбор“. Това означава, че МС/ЗО може да 
даде съгласието си или съответно да не даде съгласие за оповестяване единствено по 
отношение на всички ПС като цяло. С други думи „всичко или нищо“.  
 
Пример: БИ БГ извършва плащане към МС Х за лекторски услуги и два месеца по-
късно за консултантски услуги в консултативен съвет. МС Х желае да даде съгласие за 
оповестяване на лекторския хонорар, но не и за хонорара, получен за участието му в 
консултативния съвет. Това е невъзможно. БИ БГ ще извърши обобщено оповестяване 
на всички ПС, извършени към МС Х. 
Същото важи и при оттегляне на съгласието. 
 

5.3.  Управление на оттеглените съгласия на получателите 
 
„Процедурата за оттегляне“ е част от „процедурата за деклариране на съгласие“. БИ БГ 
ще обработва оттеглените съгласия веднага, в срок до 5 работни дни. Затова, ако ПС са 
вече публикувани, същите ще бъдат заличени от индивидуалното оповестяване в срок 
до 5 работни дни след получаване на уведомлението за оттегляне и ще бъдат 
прехвърлени в раздела за обобщено оповестяване. Ако оттеглянето е извършено преди 
действителното оповестяване, съответните ПС ще бъдат оповестени обобщено още в 
началото. 
 

5.4.  Управление на искания на получатели 
 
Искания на МС/ЗО във връзка с публикуваните им данни ще се обработват в срок от 3 
до 5 работни дни. МС/ЗО могат също така да поискат да им бъде предоставена 
счетоводна справка в срок от 3 до 5 работни дни. 

6. Форма на оповестяването 
 
Данните се оповестяват по образец, одобрен от местната асоциация член на ЕФФИА. 
Данните се оповестяват съгласно принципа „отделен ред за всеки МС/ЗО“, както е 
посочено и в образеца на ЕФФИА. Това означава, че всички плащания от една и съща 
категория ще се сумират (например, три хонорара за участие в консултативен съвет ще 
се отразяват като обща сума под категорията „Такси за услуги и консултации“). 

6.1. Дата на публикуване 
 
Първото оповестяване ще бъде публикувано най-късно до 30 юни 2016 г. 
 

6.2. Платформа за оповестяването 
 
Оповестяването ще се извърши на интернет страницата на БИ РЦВ ГмбХ и Ко 
КГ: www.boerhinger-ingelheim.at.  

http://www.boerhinger-ingelheim.at/
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6.3. Език на оповестяването 
 
Оповестяването ще се извърши на немски и английски език. 

6.4. Срок на публикуването 
 
Вж. точка 2.3.1. 
 

6.5. Съкращения 
 
МС: Съгласно Кодекса за оповестяване на ARPharM: Лица, които имат право да 
прилагат, администрират или предписват лекарствени продукти, като например лекари, 
лекари по дентална медицина, ветеринарни лекари, дентални асистенти, акушерки, 
медицински сестри, медицински лаборанти, фелдшери и други медицински дейности, 
ако за изпълнението на отговорностите им се изискват лекарствени продукти.  
 
Затова БИ РЦВ счита, че респираторните терапевти не са МС. 
 
ЗО: Съгласно Кодекса за оповестяване на ARPharM: Всяка институция или 
организация, състояща се предимно от МС, които предоставят здравни услуги или 
провеждат научни изследвания.  
 
Затова БИ РЦВ счита, че агенциите с търговски характер, като например агенции за 
организиране на събития, не са ЗО.  
 
Няколко МС могат да образуват ЗО при условие, че са обединили усилията си за 
определена научна/медицинска цел за определен период от време и действат под общо 
наименование, например Централноевропейска инициатива за борба с белодробните 
онкологични заболявания. Извършените към тях ПС се оповестяват на името на така 
образуваната ЗО. 
 
МС на самостоятелна практика също се счита за ЗО и затова получател, който е 
включен в приложното поле, и извършените към него ПС се оповестяват на името на 
практиката на МС. 
 
ДИО: Договорна изследователска организация (ДИО) е организация, която оказва 
подкрепа на фармацевтични компании и компании производители на биотехнологични 
продукти и медицински изделия под формата на външни научноизследователски 
услуги на договорна основа. ДИО не е ЗО и затова не е получател, включен в 
приложното поле.  
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