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Методологическо указание относно оповестяването на извършените 

парични преводи към медицински специалисти, към здравни 

организации и към пациентски организации от КРКА България 

ЕООД. 
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Въведение  

 

„Крка Груп” (КРКА, d. d., Ново место, заедно с нейните филиали и представителства, 

които са изцяло нейна собственост, наричани по-нататък: „Крка”) се придържа към 

основните ценности на Дружеството – почтеност, прозрачност, взаимно уважение, 

сътрудничество, отговорност и етични стандарти – в своите маркетингови дейности по 

отношение на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание. „Крка” 

демонстрира тази своя ангажираност като в своята практика така и в своите вътрешни 

документи, ръководещи нейната работа и дейности на пазара.  

 

„Крка” действа в съответствие с националното законодателство и с Кодекса за 

Поведение на асоциацията „Лекарства за Европа”. Въз основа на тях „Крка” оповестява 

извършените от нея парични преводи за:  

- услуги, предоставени от медицински специалисти,  

- финансова подкрепа от медицински специалисти за провеждане на 

образователни срещи и за посещения на място,  

- услуги, предоставени от здравни организации,  

- дарения към здравни организации,  

- спонсориране на здравни организации,  

- услуги, предоставени от пациентски организации,  

- финансова подкрепа и подкрепа в натура на пациентски организации. 

 

В своето «Методологическо указание» “Крка“ дефинира методологията за 

оповестяване на извършваните от нея парични преводи във връзка с лекарствени 

продукти, отпускани по лекарско предписание към: медицински специалисти (по-

нататък: МС), здравни организации (по-нататък: ЗО) и пациентски организации (по-

нататък: ПО).  

 

Сътрудничеството с МС, ЗО и ПО и оповестяването на извършваните парични преводи 

се регулират от договорите, сключвани в съответствие с националното 

законодателство, от Кодекса на Поведението на асоциацията „Лекарства за Европа” и 

от „Общия правилник за защита на личните данни”. 
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Тук не са включени таксите, които се плащат във връзка с научноизследователската и 

развойната дейност (включително научните изследвания).   

 

1.  Услуги, предоставяни от медицинските специалисти (МС) 

 

„Крка” може да ангажира МС – поотделно или в групи – за предоставяне на услуги, 

като например изнасяне на лекции, изготвяне на доклад за научно събитие или 

осигуряване на обучение. Предмет на оповестяването са разходите за възнаграждението 

за извършените от МС услуги в съвкупна стойност, т.е. сумата, заплатена от „Крка” на 

дадения МС.  

 

За всяка извършвана услуга е необходимо да е сключен договор с МС и за всяка 

отделна услуга „Крка” трябва да получи отговор от МС относно публичното 

оповестяване на неговото/нейното име в този доклад. Ако се получи съгласие, 

стойността на  паричния превод се докладва, като се съобщава името и фамилията на 

МС. Ако МС откаже да даде исканото от него съгласие, данните ще бъдат разкрити 

анонимно. Ако голям брой МС откажат да дадат съгласието си, тогава данните за 

паричните преводи трябва да се сумират, като се посочи броят на МС, включени във 

въпросната сума.  

 

Ако плащането е извършено към регистрирано по ДДС юридическо лице, в доклада се 

посочва нетната сума без ДДС. Когато става дума за физически лица, в доклада се 

посочва брутното възнаграждение, т.е. нетната сума, получена от индивида, 

включително вноските, начислени на „Крка” и платени от „Крка”.  

 

 

 

2. Финансова подкрепа на МС за провеждане на срещи, за образование и за 

посещения на място  
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„Крка” може да оказва подкрепа на МС за участието им на научни конгреси или на 

други професионални срещи, организирани от трета страна, след предварително искане 

на такава помощ от страна на МС. Целта на всички тези дейности е да осигурят на МС 

най-новата научна или образователна информация. Освен това „Крка” може да 

организира професионални събития и да кани МС да участват в тези събития (наричани 

по-нататък „организирани от дружеството събития”) или да кани МС на посещения във 

фабриките за производство на „Крка” (наричани по-нататък „посещения на място”).  

Целта на тези дейности е да се предостави информация за продуктите и/или за 

дружеството.  

 

Предмет на оповестяване са названието на събитието, броят на участниците и 

разходите, свързани пряко с участието на МС в професионалните събития. Когато става 

дума за събития, организирани от трета страна, предмет на оповестяването са 

разходите, свързани с транспорта и настаняването (хотел), както и регистрационната 

такса. За данните се докладва сумарно, т.е. общо за всички МС за дадено събитие. 

Когато става дума за посещения на място и за организирани от дружеството събития, се 

оповестяат разходите за настаняване (хотел) и за транспорт, ако такива възникнат.  

 

 

3. Здравни организации (ЗО) и пациентски организации (ПО) – услуги, 

спонсориране на събития, дарения и финансова подкрепа 

  

Когато става дума за ЗО, предмет на оповестяване е паричният превод за извършени 

услуги, като например обща стойност, т.е. сумата, платена от „Крка” на дадена ЗО за 

извършени услуги, като например предоставяне на възможност за изнасяне на лекции 

или такси за участие на „Крка” в събитие, организирано или финансово подкрепяно от 

ЗО. „Крка” оповестява и направените от нея дарения на ЗО: финансови дарения, 

дарения на продукти и други дарения, както и спонсорства.  

 

Когато става дума за ПО, предмет на оповестяване е паричният превод за финансова 

помощ и помощ в натура, както и таксите за извършвани по договор услуги. 


