Оповестяване на предоставяне на стойност от Интелект Фарма ЕООД към медицински
специалисти (МС) и здравни организации (ЗО).
Оповестената информация касае предоставянето на стойност към медицински специалисти и
здравни организации, във връзка с медицинското обучение и промоцията на лекарствените
продукти с ПРУ Johnson & Johnson d.o.o., Словения и Janssen-Cilag International N.V., Белгия, съгласно
Кодекса за предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към мeдицински специалисти и
здравни организации на Асоциацията на Научноизследователските Фармацевтични производители
в България.
Оповестените данни представляват годишната сума, която е прехвърлена към съответната ЗО или
МС. Стойността е изчислена въз основа на направените от Интелект Фарма разходи, и е в
съответствие с описаната по-долу методология използвана при изготвянето на оповестяванията.
Методология:
Всички оповестени данни са представени в българска валута, изчислени по фиксинга на БНБ за 1
евро (1 евро = 1,95583 лв.) и по курса на БНБ към датата на изплащане на сумите, за други валути.
Разходите за предоставена стойност включват следните отделни категории:
• Такси за регистрация - включва разходите за регистрация на събитието с влючено ДДС и други
приложими такси; не включва такси за банков трансфер.
• Пътуване – включва разходите за транспорт, в т.ч. самолет /влак/автобусни билети и трансфери;
Не включва разходи към агенция и такси за банкови трансфери;
• Настаняване - с включена закуска, ако същата e включена в цената на стаята, туристическа такса и
данъци; не включва разходите за резервация, разходи за агенция или банкови такси за трансфери,
както и други изискуеми данъци, ако има такива.
• Такси за предоставяне на услуги и консултации / Хонорари за сключени договори – включват
брутната сума (нетната сума плюс съответните данъци и вноски - пенсионно и здравно
осигуряване, авансов данък общ доход)
• Съпътстващи разходи при предоставяне на услуги и консултации като пътуване и настаняване,
уговорени писмено в договора (използва се същата методология, както за категория пътуване и
настаняване).
• Дарения и грантове за ЗО - включва всички разходи, които са неразделна част от договора между
фирмата и здравната организация, като например: разходи за транспорт, настаняване, храна,
печатни материали, отдаване под наем, такси, разходи за агенция.
• Договори за спонсорство със ЗО (и/или трети страни, които са посочени от ЗО за организиране на
събития/конференции/конгреси (търговско спонсорство) - включва сумата преведена на ЗО, за

стойността, на която компанията е получила възможност за участие в събитието (място за щанд,
реклама и/или време за симпозиум/и на компанията) плюс съответните данъци.
В случайте на отказ или невъзможност за участие на МС в събитие или отмяна на събитие от ЗО,
данните не се оповестяват.
За МС и ЗО които не са дали съгласие за индивидуално оповестяване, оповестяването е направено
на обща основа.
Ако имате някакви въпроси или искане за корекция, заличаване или блокиране на данни, моля
свържете се с нас на е-мейл адрес: office@intellect-pharma.com

