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1. Препратка към националното законодателство и 
регулации по прозрачността 

Новартис  подкрепя законите и регулациите, насърчаващи прозрачността в 
отношенията между компаниите в областта на здравеопазването, Медицинските 
специалисти (МС) и Здравните организации (ЗО) относно Предоставяния на 
стойност (ПнС), свързани лекарствени продукти по лекарско предписание1 , като 
установява единен, последователен стандарт за прозрачност в Европа в своите 
подразделения в европейските държави, следвайки изискванията за прозрачност на 
EFPIA и изискванията на  местното законодателство относно прозрачността. 

Като  свързано дружество с  Новартис Фарма Сървисиз АГ (Компания-член на 
EFPIA),  АЛКОН спазва задължението да събира, оповестява и отчита ПнС към 
МС/ЗО, свързани с лекарствени продукти по лекарско предписание, в съответствие 
с: 
- Кодекса на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични 

производители в България (ARPharM) за оповестяване на предоставяне на 
стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и 
здравни организации (съкратено: „Кодекса за оповестяване на ARPharM”),  

- Кодекса за оповестяване на ARPharM въвежда изискванията на Кодекса на 
Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации 
(EFPIA) за оповестяване на предоставянията на стойност от 
фармацевтични компании на медицинските специалисти и здравни 
организации (съкратено: „Кодекса за оповестяване на EFPIA“) 2 
 

2. Предназначение на Методологичната бележка 
Настоящият документ е предназначен да служи като помощен документ за 
оповестяването от  АЛКОН за 2016 г. Позицията на  АЛКОН се основава на 
тълкуване на настоящата приложима версия на Кодекса за оповестяване на EFPIA, 
в съответствие с приложимите  правни норми и  Кодекса за оповестяване на 
ARPharM. 

Методологичната бележка обобщава методологиите за идентифициране и бизнес 
решенията, както и специфичните за страната условия, прилагани от АЛКОН с цел 

                                                

1Дефиниция на термините “МС/ЗО” и “ПнС” ще бъде представена в Глава 5 “Оповестяване на Методологията за 
идентифициране на Новартис и свързаните бизнес решения“ от настоящия документ. 

2Кодексът на EFPIA за оповестяване на предоставянията на стойност от фармацевтични компании към медицински 
специалисти и здравни организации (съкратено: Кодексът за оповестяване на EFPIA) посочва в Раздел 3.05 
(Методология), че “всяко дружество публикува информация, обобщаваща методологията, използвана от него 
при изготвянето на оповестяванията и идентифицирането на Предоставяне на стойност за всяка от 
категориите, описани в Раздел 3.01. Информацията, която включва обща информация и специфични за 
страната условия и описва използваните методи за идентифициране на Получатели; третиране на 
многогодишните договори, данък върху добавената стойност и други данъчни аспекти; валутни аспекти, 
както и други въпроси, свързани с периода и размера на предоставяне на стойност за целите на настоящия 
Кодекс, както е приложимо.  
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идентифициране, събиране и отчитане на ПнС за всяка категория на 
оповестяването, описана в Раздел 3.01 на Кодекса за оповестяване на EFPIA. 

Тези методологии за идентифициране на оповестяването и бизнес решенията 
включват, без да са ограничени до: 

- Обхвата на оповестяването на ПнС от АЛКОН (Глава Error! Reference source not 
found.) 

- Определяне на датите на ПнС за преките и косвени ПнС (Глава 5.2) 
- Третиране на трансгранични ПнС (Глава 5.3) 
- Дефиниция и поясняване на всяка категория ПнС, дефинирана в отчетната 

матрица на EFPIA (Глава Error! Reference source not found.) 
- Обработване на аспекти, свързани с поверителността на данните (Глава Error! 

Reference source not found.)  
- Третиране на финансови аспекти, като валута, ДДС и други данъчни аспекти 

(Глава Error! Reference source not found.)  
- Третиране на многогодишни договори (ГлаваError! Reference source not found.) 
- Информация за платформата за оповестяване, периодичността и сроковете за 

публикуване (Глава Error! Reference source not found.) 

3. Ангажименти и отговорност на НОВАРТИС за 
оповестяване 

НОВАРТИС подкрепя законите и регулациите, насърчаващи прозрачността в 
отношенията между формацевтичните компании, МС и ЗО, свързани с лекарствени 
продукти  по лекарско предписание  

НОВАРТИС установява единен, последователен стандарт за прозрачност за 
оповестяването на ПнС във всички държави, представени в EFPIA. 

 

4. Обхват на Оповестяването от Алкон на 
Предоставянията на стойност 

Настоящият  отчет за оповестяване на АЛКОН за 2015 г. следва стандартите за 
оповестяване съгласно Кодекса за оповестяване на ARPharM. Предмет на 
настоящия отчет за оповестяване са всички преки или косвени ПнС, свързани с 
лекарствени продукти  по лекарско предписание, оповестени от АЛКОН, към  или в 
полза на Получател, които ПнС са извършени от което и да е лице/дружество от 
групата на Новартис, според описаното в Член 3 от Кодекса за оповестяване на 
EFPIA. Допълнителна информация относно  обхвата на оповестяването е 
предоставена в Глава Error! Reference source not found. от настоящия документ. 

Легалната дефиниция на ‘лекарствен продукт по лекарско предписание’ е съгласно 
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. ПнС, свързани с група 
продукти, включваща лекарствени продукти по лекарско предписание (напр. 
комбинация продукти/диагностични продукти и лекарствени продукти) се 
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оповестяват като общ размер, следвайки изискванията за оповестяване на Кодекса 
за оповестяване на EFPIA. 

В резюме, настоящият отчет за оповестяване на АЛКОН за 2015 г. обхваща преките 
и косвените ПнС, плащания, в натура или по друг начин, извършени към МС/ЗО във 
връзка с разработването и продажбата на лекарствени продукти  по лекарско 
предписание изключително за човешка употреба, независимо дали за 
промоционални или други цели.  

Изключени от оповестяването са предмети  като например предмети само с 
медицинско предназначение (регламентирани в чл. 9 от Етичния кодекс на EFPIA), 
храни и напитки (регламентирани в чл.10, по-конкретно, в чл. 10.05 от Етичния 
кодекс на EFPIA), мостри (регламентиранив чл. 16 от Етичния кодекс на EFPIA), или 
които са част от обичайни покупко-продажби на лекарствени продукти от и между 
Компания-член и МС/ЗО. 

В настоящия отчет, АЛКОН оповестява предоставената стойност по видовете ПнС, 
като данните обхващат периода от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2015 г. 
Оповестяването от АЛКОН се извършва за цялата календарна 2015 година. 

Когато е възможно, АЛКОН следва принципа на оповестяване на индивидуална 
основа,  с цел  всеки Получател да бъде посочен по такъв начин, че да не е налице 
съмнение относно самоличността на МС/ЗО, в полза на които е  ПнС. Обобщеното 
оповестяване за  ПнС, които не са свързани с научна и развойна дейност, се 
прилага като изключение, напр. когато не може да бъде получено  съгласие, 
въпреки положените усилия, или в случай на оттегляне на съгласието. 

5. Методологията за идентифициране на ПнС, които 
следва да бъдат оповестени, и свързаните бизнес 
решения 

Тази глава представлява основен стълб на настоящата Методологична бележка. Тя 
предоставя изчерпателна информация относно термините и  дефинициите, 
методологията за идентифициране и бизнес решенията, които са определили 
начина, по който публикуваните данни за ПнС са били установени за всяка 
категория от  отчета за оповестяване. 

5.1 Дефиниция на Медицински специалисти (МС)/Здравни 
организации (ЗО) 

АЛКОН прилага дефинициите за МС/ЗО, регламентирана  в Приложение 1 на 
Кодекса за оповестяване  на EFPIA (§ 3 и § 4), съгласно чл. 9 и чл. 10 от Кодекса за 
оповестяване на ARPharM. 

АЛКОН е разработило средства за идентифициране на самоличността МС/ЗО, за да 
осигури е самоличността на МС/ЗО, облагодетелстващи се от ПнС, да бъде  ясно 
разпознаваема за всяко лице/дружество от групата на Новартис. 

В съответствие с Приложение 1 на Кодекса за оповестяване на EFPIA и Раздел I от 
Кодекса за оповестяване на ARPharM, ПнС към даден МС/дадена ЗО се 
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оповестяват в държавата, в която се намира основната дейност на Получателя, 
независимо дали ПнС е извършено  в тази държава или извън нея. Физическият 
адрес на основната практика на МС или адресът на управление на ЗО се използва 
като решаващ фактор при определянето на държавата, в която да бъдат 
оповестени данните.  

Когато е възможно, АЛКОН следва принципа на оповестяване на индивидуална 
основа,  с цел  всеки Получател да бъде посочен по такъв начин, че да не е налице 
съмнение относно самоличността на МС/ЗО, в полза на които е  ПнС. Обобщеното 
оповестяване се прилага като изключение, например, когато не може да бъде 
получено  съгласие, въпреки положените усилия, или в случай на оттегляне на 
съгласието. 

5.2 Дефиниция на пряко и косвено предоставяне на стойност 
АЛКОН прилага дефиницията на ПнС на EFPIA, съгласно  Приложение 1.01 на 
Кодекса за оповестяване на EFPIA – съгласно Чл.4, ал.1 от Кодекса за 
оповестяване на ARPharM. 

Съгласно Приложение 1 на Кодекса на EFPIA за оповестяване, в настоящия отчет 
са прилагани следните дефиниции: 

- Пряко или директно ПнС е ПнС, плащане в брой или в натура, което се извършва 
директно  от лице/дружество от групата на Новартис в полза на  МС/ЗО.  

- Косвено ПнС е  ПнС, което е  извършено  чрез посредник (трета страна) от името 
на дадено Свързано лице на Новартис в полза на МС/ЗО, когато Свързаното 
лице на Новартис знае или може да идентифицира МС/ЗО, в полза на който/ято 
е извършено съответното ПнС.  

По принцип, ПнС се отчитат на  ниво първия възможен за идентифициране 
Получател, попадащ в рамките на дефиницията на EFPIA за МС/ЗО. Доколкото е 
възможно, оповестяването се прави по името на конкретния  МС или на конкретната 
ЗО, стига това да може да бъде  извършено с точност и последователност, при 
спазване на Кодекса  за оповестяване  на EFPIA и Кодекса за оповестяване на 
ARPharM..Когато ПнС е извършено към конкретен МС, предоставящ услуги от името 
на ЗО, индиректно чрез съответната ЗО, такива ПнС се оповестяват само веднъж, 
на нивото на единия от Получателите. 

По принцип, ПнС към МС чрез ЗО се оповестяват на  ниво първи Получател (ЗО), 
или (като изключение) на ниво втори Получател, както е посочено в Раздел 5.4.2.1, 
ако договорът с дадена ЗО предвижда част от сумата задължително да се ползва 
за ангажирането на МС, посочен от АЛКОН. Когато е сключен тристранен договор 
между АЛКОН, ЗО и МС, като договорът е в полза на МС, ПнС се оповестяват на 
ниво МС. Ако АЛКОН е сключило  договор с трета страна-доставчик, която не е ЗО и 
която действа от името на АЛКОН и наема независими МС/ЗО за предоставяне на 
дейност, която подлежи на отчитане, ПнС се оповестяват на нивото на конкретния 
подизпълнител - МС/ЗО.  

ПнС от дистрибутори на АЛКОН към МС/ЗО, чиято основна дейност е в държава, 
представена в EFPIA, задължително се оповестява, ако дистрибуторът извършва 
ПнС от името или за сметка на АЛКОН (ако АЛКОН контролира промоционалните 
активности  и избора на Получател).ПнС към МС/ЗО, извършени чрез доставчик на 
продължаващо медицинско образование, който не е ЗО, подлежат на оповестяване, 
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ако третата страна – доставчик  действа от името на АЛКОН (ако АЛКОН  е 
повлияло при избора на МС/Преподавател). 

5.3 Дефиниция на трансгранично Предоставяне на стойност 
АЛКОН прилага дефиницията на EFPIA за трансгранично ПнС като 
предоставяне на стойност към  МС/ ЗО, извършено извън държавата, в 
която се осъществява основната дейност на Получателя, основният 
професионален адрес или мястото на регистрация, при условие, че в тази 
държава се прилагат регулациите на EFPIA.   
 

Като цяло, въпросните ПнС се оповестяват в държавата, в която се намират 
основната дейност, основният професионален адрес или мястото на регистрация 
на Получателя. 

5.4 Категории  предоставяне на стойност според  правилата 
за оповестяване на EFPIA 

АЛКОН прилага дефиницията на EFPIA за категориите ПнС, съгласно член 3.01 от  
Кодекса за оповестяване на EFPIA и  съгласно Раздел III от Кодекса за 
оповестяване на ARPharM. 

Следните категории ПнС  са включени във Формата за оповестяването на EFPIA,  
използвана за оповестяванието от  АЛКОН за 2015 г.: 

• Дарения и Спонсорство към дадена ЗО 
• Принос към разходи, свързани със събития на ЗО/МС, като например: 

- Договори за спонсорство; 
- Такси за регистрация; 
- Пътуване и настаняване. 

• Възнаграждения за услуги и консултации (Хонорари) към ЗО/МС 
- Хонорари за услуги и консултации; 
- Разходи, свързани с услуги и консултации.  

• Научно-изследователска и развойна дейност 
 
Подробна информация относно методологията за идентифициране и бизнес 
решенията, които засягат начина, по който са изготвени публикуваните за ПнС 
данни за всяка категория, може да бъде открита в следващите глави. 

5.4.1 Предоставяне на стойност, свързано с Дарения и 
Спонсорство  

АЛКОН прилага дефиницията на EFPIA за категорията “Дарения и спонсорство”, 
съгласно чл. 3.01 от  Кодекса на EFPIA за оповестяване,  и в съответствие с § 1 от 
Раздел VI от Кодекса за оповестяване на ARPharM във връзка с чл. 11 от Етичния 
кодекс на ARPharM.  

Дарения  за даден отдел на болница/университет или образователна институция се 
оповестяват като такова в полза на юридическото лице, което е  Получател на ПнС 
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– може да е болницата, университета или независим отдел в рамките на тези 
организации. 

ПнС към благотворителна организация се оповестяват в  категорията  “Дарения и 
Спонсорство” на името на облагодетелстващата се ЗО, ако благотворителната 
организация попада в рамките на дефиницията на EFPIA за облагодетелстваща се 
ЗО. Благотворителните дарения на продукти към ЗО в контекста на хуманитарна 
помощ, също се оповестяват в категорията  “Дарения и Спонсорство”. 

Когато ПнС се извършва съгласно Договор за дарение или спонсорство, по който 
страна е и трето лице, определено от ЗО за организиране на дадено Събитие , ПнС 
се оповестява в  категорията  “Дарения и Спонсорство” като такова, предоставено 
на съответната ЗО, която се ползва от ПнС. 
 

Когато молбите за Спонсорство от дадена ЗО включват изрично съгласие за 
публикуване, тези ПнС се оповестяват в категорията  “Дарения и Спонсорство”.  

5.4.2 Предоставяне на стойност, свързано с принос към 
разходите, свързани със събития 

„Събития” са рекламни, научни или професионални срещи, конгреси, конференции, 
симпозиуми и други подобни събития (включително, но не само, срещи на 
консултативни съвети, посещения в изследователски или производствени обекти, 
както и планиране, обучение или провеждане на срещи с изследователи за 
клинични изпитвания и неинтервенционални проучвания), организирани или 
спонсорирани от името на АЛКОН, съгласно Приложение 1 към Кодекса на EFPIA за 
оповестяване. 

ПнС към участващите МС/ЗО, свързани със събития, попадащи в горната 
дефиниция, се оповестяват като “Разходи, свързани със събития”, в подкатегории 
“Договори за спонсорство”, “Такси за регистрация” или “Пътуване и настаняване”. 
ПнС, които по изключение попадат в категориите “Хонорари за услуги и 
консултации” или “Научно-изследователска и развойна дейност”, са разгледани в 
съответните раздели  5.4.3 и 5.4.4. 

5.4.2.1 Предоставяне на стойност,  свързано с принос към разходите, свързани със 
събития – Договори за спонсорство 

АЛКОН прилага дефиницията  за “Договори за спонсорство”, съгласно  Член 3.01 от 
Кодекса за оповестяване на EFPIA, следвайки принципа, че “Договорите за 
спонсорство” са   договори, описващи предназначението на спонсорството и 
свързаните преки или косвени ПнС – съгласно Раздел III и § 1 от Раздел VI от 
Кодекса за оповестяване на ARPharM и във връзка с чл. 11 от Етичния кодекс на 
ARPharM.  

По принцип, косвеното спонсорство на даден МС чрез ЗО, се оповестява по 
категорията “Договори за спонсорство” като ПнС към ЗО като първо ниво Получател 
на ПнС. Това се прилага към следните категории: ПнС, свързани с посредници, 
избрали специалистите, които са били лектори на дадено събитие; ПнС, свързани с 
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рекламно място, спонсориране на лектори/преподаватели, сателитни симпозиуми  
по време на конгреси, курсове, предоставяни от ЗО. 

ПнС, извършени чрез организатор на събития като посредник, напр. за наемане на 
място за щанд от ЗО, се оповестяват като ПнС или в категория “Договори за 
спонсорство”, или като “Хонорари за услуги и консултации” – в зависимост от 
характера на разхода, като ПнС на  спонсорираната ЗО като Получател, тъй като в 
горните случаи АЛКОН предоставя спонсорство чрез организатора на събитието, но 
с намерението да спонсорира ЗО. 

Ако съгласно  договора за спонсорство се изисква от ЗО да използва част от 
предоставяното финансиране за покана на  МС, избрани от АЛКОН за участие в 
събитието, то ПнС се разделя н и съответните части се оповестяват  в категорията 
ПнС, за която е използвана съответната част от сумата (“ договори за спонсорство” 
на лектори/преподаватели; “Такси за регистрация” или “Пътуване и настаняване’) 
поотделно, индивидуално за  всеки МС. 

Ако  посредник е организирал събитие със спонсорство от АЛКОН от името на 
повече от една ЗО, когато е възможно,  ПнС се оповестява като общата сума се  
разпределя  между съответните облагодетелстващи се ЗО, на базата на реално 
получената от тях  част от ПнС. В случаите, когато не е възможно точното 
разпределяне на ПнС между  всички  участвали в събитието ЗО, се предполага, че 
всичките ЗО са имали сходно ниво на участие. Съответно, ПнС се дели на броя ЗО, 
които се отчитат като получили еднакъв дял от ПнС. 

5.4.2.2 Предоставяне на стойност, свързано с принос към разходите, свързани със 
събития – Такси за регистрация 

АЛКОН прилага дефиницията на EFPIA за “Такси за регистрация”, свързани с 
категорията „Разходи за събития“, съгласно чл. 3.01 от Кодекса на EFPIA за 
оповестяване и съгласно чл. 18, т.1,  1.2 . и т. 2.1.1 от  Кодекса за оповестяване на 
ARPharM.- .  

По принцип, когато са начислени Такси за регистрация за събитие, организирано 
или спонсорирано от АЛКОН или за сметка на АЛКОН, те се оповестяват по името 
на  съответния МС или ЗО, в полза на който/ято е ПнС . Общият размер на Таксите 
за регистрация, заплатени през дадена година към дадена ЗО, трябва да бъде 
оповестен индивидуално (по името на съответната ЗО) като  “Принос към 
разходите, свързани със събития”. Общият размер на Таксите за регистрация, 
заплатени през дадена година към  МС, който/ято може ясно да бъде 
идентифициран/а като Получател, се оповестява индивидуално (по негово/нейно 
име)  в категорията  “Принос към разходите, свързани със събития”. 

5.4.2.3 Предоставяне на стойност, свързано с Принос към разходите, свързани със 
събития – Пътуване и настаняване 

АЛКОН прилага дефиницията на EFPIA за “Пътуване и настаняване”, отнасяща се 
към категориите „Разходи свързани със събития“, в съответствие  с чл. 18, т. 1.2.3 и 
т. 2.1.2 от  Кодекса за оповестяване на ARPharM.  
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ПнС, обхванати от категорията “Пътуване и настаняване”, включват транспортните 
разходи (напр. полети, пътуване с влак, автобус, такси и др., наем на коли, такси за 
паркиране) и настаняването (напр. хотел, апартамент и др.). 

Като цяло, ПнС, свързани с пътуване и настаняване, се оповестяват на ниво първи 
Получател. Ако ПнС се извършват чрез ЗО или посредник (трета страна), ПнС се 
оповестява  индивидуално, като такова към съответния МС, когато е възможно (виж 
Глава 5.2). 

ПнС, свързани с пътуване и настаняване на група МС, като например групов превоз 
с автобус, се оповестяват обобщено. Ако груповият транспорт се ползва от група 
МС, чиято основна дейност е в различни държави,  ПнС се оповестяваобобщено, 
като общият разход се разделя поравно между планирания брой МС, които са 
ползвали ПнС, разделени по държави. 

В случай че  ползващият се МС поема част разходите, свързани с пътуване и 
настаняване, за своя сметка,  пнетният размер  на разходите се намалява  с 
разходите, поети от МС, и се оповестява като ПнС в категорията “Пътуване и 
настаняване” на името на МС. 

 

5.4.3 Предоставяне на стойност, свързано с Принос към 
Хонорари за услуги и консултации 

5.4.3.1 Предоставяне на стойност, свързано с Принос към Хонорари за услуги и 
консултации – Хонорари 

АЛКОН прилага дефиницията на  EFPIA за категорията „Хонорари за услуги и 
консултации”, съгласно чл. 3.01 от   Кодекса за оповестяване на EFPIA и  съгласно 
Раздел III от Кодекса за оповестяване на ARPharM.  

ПнС, обхванати от категорията “Хонорари за услуги и консултации”, независимо 
дали се извършват пряко или чрез трета страна към даден МС/ЗО, включват, без да 
са ограничени до, услуги, изпълнявани във връзка със събития, организирани от 
трети страни, хонорари на лектори, обучения на лектори, изготвяне на медицински 
текстове, анализ на данни, разработване на образователен материал, отговори на 
въпроси напр. относно продукти или научно-изследователска дейност на АЛКОН, 
общи консултации, съвети, услуги от дистрибутори, консултации за избор или 
анализ на средства/въросници. 

АЛКОН е сключило договор за  всяко  такова сътрудничество , в който са описани 
целите на ПнС. По принцип, ПнС, получени от контрагента – който може да е МС, 
юридическо лице, собственост на даден МС ( което се счита  за ЗО съгласно  
Кодекса за оповестяване на EPFIA) или ЗО – се оповестяват в категорията 
“Хонорари за услуги и консултации”, на името на съответния контрагент.  Горното е 
съобразено с изискванието съгласно Кодекса за оповестяване на EPFIA, когато е 
възможно, компаниите-членки да оповостяват ПнС на индивидуална база, по името 
на съответното физическо или юридическо лице- Получател. 

Както е посочено в Глава 5.4.2.1, ПнС, извършени чрез организатор на събития като 
посредник (напр. за наемане на място за щанд от дадена ЗО), се оповестяват като 
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ПнС или в категория “Договори за спонсорство”, или като “Хонорари за услуги и 
консултации”, в зависимост от характера на разхода, на името на спонсорираната 
ЗО като ползващ се Получател. ПнС, свързани с маркетингови проучвания, при 
които конкретният Получател е бил известен на АЛКОН, се оповестяват в 
категорията “Хонорари за услуги и консултации”. ПнС, свързани с проучвания на 
пазара, при които конкретния Получател- МС/ЗО не е бил  известен на АЛКОН, не 
се оповестяват, тъй като правото на участниците самоличността им да не бъде 
разкривана  е регламентирано в дефинициите за проучване на пазара и 
съответните етични кодекси по цял свят. 

АЛКОН е взело решение да оповести ПнС, свързани с обучителни стажове, с оглед 
факта, че подобно нерекламно, независимо „практическо“ обучение, предлагано на 
МС от други МС или от ЗО– обикновено в специализирана област на заболявания в 
авторитетна преподавателска институция (медицински факултет, университет, 
университетска болница) – попада в дефиницията на “Хонорари за услуги и 
консултации” и се оповестява на името на съответния контрагент. ПнС, свързани с 
изготвяне на медицински текстове и редакторска помощ,  предоставени пряко на 
дадена ЗО/МС, се оповестяват или в “Хонорари за услуги и консултации” на името 
на съответния МС/ЗО, в полза на когото/ято е ПнС, или в категорията “Научно-
изследователска и развойна дейност” в обобщена форма – съгласно чл.19 от 
Кодекса за оповестяване на ARPharM. Следните примери на изготвяне на 
медицински текстове и редакторска помощ са обхванати от категорията “Хонорари 
за услуги и консултации”: проучвания по случаи, изготвяне на материали, статии и 
извлечения за конгрес, ръкописи, постери, указания за лечение, приложения. 

ПнС, свързани със следните дейности по Научно-изследователска и развойна 
дейност (виж Глава 5.4.4), които не попадат  в дефиницията на ПнС за научно-
изследователска и развойна дейност, както е регламентирано  в Кодекса за 
оповестяване на EFPIA и в чл. 15 от Етичния кодекс на EFPIA за МС, се 
оповестяват в категория “Хонорари за услуги и консултации”, на името на 
Получателя, в полза на когота е ПнС, например: 

- Ретроспективни неинтервенционни проучвания, които не попадат в дефиницията 
на ПнС за Научно-изследователска и развойна дейност, съгласно дефиницията 
за научно-изследователска и развойна дейност в Приложение 1 на Кодекса за 
оповестяване на EFPIA и чл. 15 от Етичния кодекс на EFPIA за МС; 

- Инициирани от изследователи изпитвания, спонсорирани от изследователи 
изпитвания и срещи на изследователи, когато по изключение такива ПнС не 
попадат в горепосочената дефиниция за научно-изследователска и развойна 
дейност; 

- Дейности, възложени на организации за клинични изпитвания, при които АЛКОН 
извършва косвено ПнС към МС/ЗО, но същите не попадат в дефиницията за 
Научно-изследователска и развойна дейност;  

- Проектни дейности, свързани например с област на заболявания, принцип на 
действие, пускане на пазара, експертни комисии, научни срещи, етични комисии, 
дейности на ръководни комитети и консултативни съвети, които са извън обхвата 
на дефиницията на EFPIA за научно-изследователска и развойна дейност;   

- ПнС, свързани с консултации за избор  или анализ на средства/въпросници или 
отчитане на резултати, които са извън обхвата на дефиницията на EFPIA за 
научно-изследователска и развойна дейност.  



 
 

Методологична бележка на 
АЛКОН 

Рев. 02 
Дата на влизане в сила:   

27.06.2016 
Page 12 of 19 

 

  Страница 12 
 

5.4.3.2 Предоставяне на стойност, свързано с принос към Хонорари за услуги и 
консултации – Свързани разходи 

АЛКОН изцяло се придържа към дефиницията на EFPIA за категорията “Хонорари 
за услуги и консултации - Свързани разходи”, съгласно чл. 3.01 от Кодекса за 
оповестяване на EFPIA и  съгласно Раздел III от Кодекса за оповестяване на 
ARPharM. 

Като цяло, размера  на ПнС, свързани с разходи, като например, разходите за 
пътуване и настаняване, свързани с дейността, договорена в договор за “Хонорар 
за услуга” или “Консултация”, не представляват част от самия хонорар; съответно, 
такива ПнС се оповестяват в категорията “Свързани разходи” на името на 
съответния МС/ЗО, в полза на който/ято е ПнС. 

В случай че съответните разходи не са съществени (напр. с ограничена стойност), 
или когато въпреки положените усилия не е било възможно отделянето на 
въпросните разходи от хонорарите, тези ПнС се оповестяват като част от общия 
размер на хонорарите в категорията „Хонорари за услуги и консултации”. 

 

5.4.4 Предоставяне на стойност, свързано с научно-
изследователска и развойна дейност 

АЛКОН прилага дефиницията на EFPIA за категорията “Научно-изследователска и 
развойна дейност”, съгласно Приложение 1 към Кодекса за оповестяване  на EFPIA 
, дефиницията на неклиничните изследвания в „Принципите на ОИСР относно 
добрата лабораторна практика“, дефиницията за клиничниизпитвания  и 
неинтервенционални проучвания  (съгласно Директива 2001/20/ЕО и Раздел 15.01 
от Кодекса за МС на EFPIA), както и съгласно чл. 5  и чл. 21 от Кодекса за 
оповестяване на ARPharM.  

ПнС, свързани със следните дейности по научно-изследователската и 
развойна дейност се оповестяват в категория “Научно-изследователска и 
развойна дейност” в обобщена форма, когато попадат в рамките на дефиницията 
на научно-изследователска и развойна дейност съгласно Кодекса за оповестяване 
на EFPIA, например: 

- Дейности, свързани с планирането или провеждането на неклинични изпитвания, 
клинични изпитвания или проспективни неинтервенционални проучвания и 
включващи събирането на данни на пациенти от или от името на МС или група от 
МС, конкретно за изпитването (Раздел 15.01 от Кодекса за МС на EFPIA). 

- ИИИ (инициирани от изследователи изпитвания) и СИИ (спонсорирани от 
изследователи изпитвания) – тъй като  дори да не са инициирани от 
АЛКОН,горните изпитвания може да са подпомогнати от АЛКОН. 

- Постмаркетингови проучвания, срещи на изследователи – в който случай се 
оповестява общият размер на ПнС, а когато  участват МС от други държави, 
общият действителен разход за срещата (вкл. осигуряване на условия за 
провеждането, пътувания, логистика, с изключение на храна, когато е възможно) 
се разделя на броя участници, определн за  всяка  държава, в коята практикуват 
участинците. 
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- Дейности, възложени на организации за клинични изпитвания, при които АЛКОН -
извършва косвено ПнС към МС/ЗО, попадащи в дефиницията на Научно-
изследователска и развойна дейност 

- ПнС, свързани с изследвания на ранен етап, ако попадат в дефиницията на 
Научно-изследователска и развойна дейност, разписана в Кодекса на EFPIA за 
оповестяване. 
 

ПнС, извършени от или от името или да сметка на АЛКОН и свързани с 
консултантски дейности, оповестяват в категория “Научно-изследователска и 
развойна дейност” в обобщена форма, когато те попадат в дефиницията за 
научно-изследователска и развойна дейност съгласно Кодекса за оповестяване на 
EFPIA: консултантски дейности, свързани с планирането/провеждането на 
неклинични изследвания, клинични изпитвания или проспективни 
неинтервенционални проучвания, етични комисии, дейности на ръководни комитети 
и консултативни съвети, свързани с планирането/провеждането на неклинични 
изследвания, клинични изпитвания или проспективни неинтервенционални 
проучвания, експертни комисии, лекторски програми, научни срещи. 

ПнС, свързани с лицензионни и други такси, платени за ползването на 
въпросници и материали за клинични / фармакоикономически  оценки и , ако тези 
въпросници и материали са предназначени за ползване в рамките на  
проект/изпитване, представляващо научно-изследователска и развойна дейност, се 
отчитат в обобщена форма в категорията “Научно-изследователска и развойна 
дейност”. 

Както е дефинирано в Глава 5.4.3, ПнС, свързани с изготвяне на медицински 
текстове и редакторска помощ и извършени от или от името или за сметка на 
АЛКОН към дадена ЗО/МС, се оповестяват или в категория “Хонорари за услуги и 
консултации” по  името на МС/ЗО, в чиято полза е ПнС, или в категория “Научно-
изследователска и развойна дейност” в обобщена форма. Следните примери на 
изготвяне на медицински текстове и редакторска помощ са обхванати от категория 
“Научно-изследователска и развойна дейност”: брошура на изследователя 
(изпитвания), доклад за клинични изпитвания (изпитвания),клиничен доклад, доклад 
за безопасността, както по принцип е всички видове медицински текстове, свързани 
с клинични изпитвания или дейности, свързани с научно-изследователска и 
развойна дейност. 

6. Мерки, предприемани за осигуряване на 
съответствие с изисквания на поверителност на 
данните 

Тази глава описва мерките, предприемани от АЛКОН за осигуряване  на спазването  
на приложимите  правни норми за защита на личните данни, правилата относно 
съгласието за събиране и обработване на съответнитеданни в съответствие с 
приложимите вътрешни правила, закони и регулации за защита на личните данни. 

В съответствие с принципите и нормите на Кодекса за оповестяване на ARPharM, 
при изпълнение на задълженията си за разкриване на ПнС АЛКОН спазва стриктно 
Закона за защита на личните данни, Политиката на Новартис за защита на личните 
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данни, както и Вътрешните правила на Алкон за мерките и средствата за защита на 
личните данни. 

6.1  Мерки за осигуряване на законосъобразно събиране, 
обработване и трансфер на лични данни на МС 

Поверителността на данните се основава на основното  право на физическото лице 
да контролира използването, достъпа и оповестяване на информацията, която 
описва или идентифицира физическото лице (“лични данни”). За да  бъдат 
изпълнети  изискванията за оповестяване на ПнС,   е необходимо събиране, 
обработване  и разкриване на  лични данни в рамките на и извън АЛКОН. Тези 
данни ще бъдат публикувани за срок от 3 (три) години в публичното пространство и 
ще бъдат  съхранявани  минимум 5 (пет) години в архивите на АЛКОН 
(публикуващото Свързано лице). Оповестяването на такива лични данни от АЛКОН 
винаги е ограничено до целите, във вразка с които се обработват данните. 

В случаите когато личните данни трябва да се предават за обработване от дадена 
държава към Централния регистър на Новартис за данните по прозрачността напр. 
чрез еxcel или чрез интерфейси, приложимите местни регулации относно 
прехвърлянето са оценени на местно ниво и предприети необходимите мерки за 
спазването на всички приложими норми. Когато  се изисква разрешение от 
компетентни органи за защита на личните данни относно прехвърляне на данни в 
трета държава (извън ЕС/Европейската икономическа зона ), съответното 
прехвърляне е извършено след получаване на необходимото разрешение.  

 

6.2 Съгласие за събиране на данни 
Съгласието за публикуването на ПнС е било получено и документирано като такова 
преди индивидуалното оповестяване на данните за конкретните  МС, където е 
приложимо. Процедурите за получаване на съгласието са били проведени в 
съответствие със Закона за защита на личните данни, Политиката на Новартис за 
защита на личните данни и Вътрешните правила на Алкон за мерките и средствата 
за защита на личните данни. 

Съгласието е било получено иот съответния Получател или за всичкиПнС за даден 
период, който не е по-кратък от 1 година, или за съответната  транзакция или 
конкретно ПнС.  

АЛКОН не приема частично съгласие или разделно оповестяване. 

В случай че съгласието или не е предоставено от Получателя, или не е 
документирано по начин, така че да може да бъде доказано, ПнС се оповестяват 
само обобщено. 

МС има право да оттегли съгласието си. Оттеглянето на съгласието и последиците 
от горното са били оценени от АЛКОН и са предприети съответни мерки  с цел 
осигуряване на спазване на приложимите правни норми за защита на личните 
данни.  
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7. Финансови аспекти 
Тази глава разглежда финансовите аспекти, свързани с методологията за 
идентифициране и бизнес решенията, свързани със събиране и оповестяване 
данните за ПнС. 

АЛКОН спазва счетоводните принципи и методологията за финансово 
оповестяване на НОВАРТИС. 

АЛКОН решава да прилага следните правила относно датите на плащане на ПнС в 
зависимост от вида ПнС: преките ПнС се оповестяват въз основа датата на 
отразяване  на плащането в  банковата сметка на Алкон. Косвените ПнС, свързани 
със събития като конгреси, при които датите на заплащане на суми или 
предоставяне на стойност в натура или по друг начин  се различават от датите на 
провеждане на събитието, се оповестяват като извършени на  последния ден на 
събитието.  

АЛКОН оповестява само нетния размер  на ПнС. Ако ДДС не може да се изключи 
прецизно, оповестява се пълният размер  на ПнС. Когато данък върху дохода, 
осигурителни вноски или други подобни данъци или вноски са  удържани от АЛКОН 
от сумите, уговорени като възнаграждение на МС,  ПнС включва и сумите на 
удържаните данъци и осигуровки. 

Валутни курсове– ПнС в чужда валута се преизчисляват като се  използват  
обичайните курсове, според счетоводната политика на АЛКОН. ПнС се оповестяват  
в местната валута на държавата, в която е установено оповестяващото лице. За 
преки и косвени ПнС, чуждата валута се преизчислява  в местната валута на 
оповестяващото лице към датата на транзакцията. За трансгранични ПнС, чуждата 
валута се преизчислява в местната валута на оповестяващото лице, въз основа 
средния курс за месеца, в който е настъпило ПнС, като се  използват  курсовете, 
приложими от финансовия отдел на Новартис. 

Отговорността за оповестяване и отчитане на ПнС е на оповестяващото лице в 
държавата, в която Получателят извършва основната си дейност. В случай на 
извършване на плащания от АЛКОН към МС или ЗО, които след това са 
преначислени на друго дружество на Новартис, или които са извършени от друго 
дружество на Новартис към МС или ЗО и след това са преначислени към АЛКОН,  
данните за ПнС се предоставят от първоначалния платец на оповестяващото лице. 
ПнС се оповестяват еднократно, само в държавата, в която се намира основната 
дейност на Получателя. 

В случай на трансгранични ПнС, които се извършват от АЛКОН към Получател,  
който осъществява основната си дейност извън България, или които се извършват 
от друго дружество от групата на Новартис към Получател, който осъществява 
основната си дейност в България , преките ПнС се считат за извършени на датата, 
на която плащането е отразено по банковата сметка на наредителя,  а косвените 
ПнС за целите на оповестяването се считат за извършени на крайната дата на 
събитието. Тази информация не е незабавно налична за лицето, което е длъжно да 
извърши оповестяването, поради което към края на годината са възможни 
несъответствия. Ако данните за трансгранични ПнС не бъдат предоставени на 
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АЛКОН своевременно, така че да бъдат включени в оповестяването за съответната 
отчетната година, същите следва да бъдат оповестенит през следващата година. 

В случай на  многогодишни договори, преките плащания-се определят като    
извършени на датата на заверяване на плащането в банковата сметка на платеца. 
Например, ако МС/ЗО има договор за три години и получава равни  годишни 
плащания, то тези ПнС, всяко от които  в размер на една трета от общата стойност 
на договора, се оповестяват всяка година в съответната категория. 

8. Платформа, честота и време на оповестяването 
АЛКОН прилага дефиницията на EFPIA за “Формат на оповестяването”, 
регламентирана в чл. 2 от  Кодекса на EFPIA за оповестяване,  съгласно чл. 13 и 
Приложение № 1 от Кодекса за оповестяване на ARPharM. 

Настоящият отчет за оповестяванията на АЛКОН за 2015 г. е  официално 
публикуван на <дата на публикуване>.  

Оповестяванията се правят на годишна база в срок до 6 месеца от края на 
съответната пълна календарна година.  

МС има право по всяко време да поиска от АЛКОН да заличи, коригира или блокира 
негови лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни. 
Актуализациите се извършват регулярно, така че да бъде осигурено  в спазване на 
сроковете, регламентирани в Закона за защита на личните данни и да се отрази 
актуализирането на данните или оттеглянето на съгласия след оповестяването. 
Оттеглянето на съгласие важи за бъдещи периоди, а не за обработване на лични 
данни на законосъобразни основания, извършено преди оттеглянето.  

Публикацията се извършва на следната платформа за оповестяване: 
WWW.NOVARTIS.BG 

Избраната платформа изпълнява препоръката на Кодекса за оповестяване на 
EFPIA като платформа, достъпна в държавата, в която Получателят извършва 
своята основна дейност и следва местните закони или регулации в държавата, 
където Получателят извършва своята дейност. Всички отчети за оповестяване на 
EFPIA, публикувани от АЛКОН и всяко друго Свързано лице на Новартис в 
Република България, се публикуват на същата платформа: www.novartis.bg 

Тези данни ще останат публикувани за срок от 3 (три) години в публичното 
пространство и  ще се съхраняват минимум 5 (пет) години в архивите на 
оповестяващото лице. 

9. Препратки 
Тази глава съдържа препратки към вътрешни и външни източници за допълнителна 
информация:  

- www.alcon.com 
- www.arpharm.org 

http://www.alcon.com/
http://www.arpharm.org/
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- www.efpia.eu 

10. Акроними и съкращения 
Тази глава включва списък на акронимите, съкращенията и дефинициите за целите 
на документирането, в съответствие с  Приложение 1 на Кодекса за оповестяване 
на EFPIA, когато е възможно: 

- Медицински специалист (МС): Всяко физическо лице, което е член на 
медицинската, денталната, фармакологичната професия или е медицинска 
сестра, както и всяко друго лице, което в хода на професионалната си дейност 
може да предпише, закупи, достави, препоръча или приложи лекарствен продукт 
и чиято основна практика, основен професионален адрес или място на 
регистрация е в Европа. С цел избягване на съмнения, дефиницията на МС 
включва: (i) всяко длъжностно лице или служител на държавен орган или друга 
организация (независимо дали в публичния или частния сектор), което/който 
може да предпише, закупи, достави или приложи медицински продукти и (ii) 
всеки служител на Компания-член, чиято основна професия е на практикуващ 
МС, но изключва (x) всичките други служители на Компания-член и (y) търговец 
на едро или дистрибутор на лекарствени продукти. 

- Здравна организация (ЗО): Всяко юридическо лице (i) което е здравна, 
медицинска или научна асоциация или организация (без оглед правната или 
организационната форма), като например болница, клиника, фондация, 
университет или друга образователна институция или научна общност (с 
изключение на пациентските организации съгласно   Кодекса за Пациентски 
организации на EFPIA), чийто адрес на управление, място на регистрация или 
основно място на дейност е в Европа или (ii) чрез което един или повече МС 
предоставят услуги. 

- Асоциации-членове: В колективен план, националните асоциации-членове и 
техните съставни членове, според изискванията на контекста, които са 
обвързани от кодексите на EFPIA, включително Кодекса за МС на EFPIA, 
Кодекса за пациентските организации на EFPIA и Кодекса  за оповестяване на 
EFPIA Дружества-членове: В колективен план, “корпоративни членове” на 
EFPIA (Както е дефинирано в Кодекса за МСна EFPIA), техните съответни 
дружества-майки, ако са различни от тях, дъщерни дружества (независимо дали 
дадено дъщерно дружество е търговско дружество или  друго предприятие или 
организация), както и всички  Свързаните лица с  компаниите- членки или 
техните дъщерни дружества. Отделните юридически лица, принадлежащи към 
една и съща мултинационална компания – която може да е дружество-майка 
(напр. централата, централния офис или контролиращото дружество на дадено 
търговско предприятие или група), дъщерно дружество или друга форма на 
предприятие или организация – се считат за една и съща компания и като 
такива следва да спазват на Кодексите на EFPIA. 

- Получател: Всеки МС или всяка ЗО, според приложимото в случая, чиято 
основна практика/дейност, основен професионален адрес или място на 
регистрация е в държава, чиято асоциация е член на EFPIA. 

http://www.efpia.eu/
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- ПнС за научно-изследователска и развойна дейност: ПнС към МС или ЗО, 
които са свързани с планирането и провеждането (i) неклинични изследвания 
(според дефиницията в „Принципите на ОИСР относно добрата лабораторна 
практика“); (ii) клинични изпитвания (според дефиницията в Директива 
2001/20/ЕО); или (iii) проспектимни неинтервенционални проучвания, които 
включват събиране на данни на пациенти от или от името на отделен МС или 
група МС конкретно за изпитването (Раздел 15.01 от Кодекса за МС на EFPIA). 

- Предоставяния на стойност (ПнС): Преки или косвени предоставяния на 
стойност,  чрез заплащане на суми, в натура или по друг начин, независимо 
дали са извършени  за промоционални или други цели, във връзка с 
разработването и продажбата на лекарствени  продукти по лекарско 
предписание изключително за човешка употреба. Прекипредоставяния на 
стойност са тези, които се извършват пряко от дадена Компания-член в полза на 
Получател. Косвените предоставяния на стойност са тези, които се извършват 
от името  или за сметка на на Компания-член в полза на Получател или 
Предоставяния на стойност чрез посредник, когато Компанията-член знае или 
може да идентифицира МС/ЗО, в чиято полза е извършено ПнС.  

- Алкон: търговско дружество „Алкон България“ ЕООД, ЕИК 131168837, свързано 
дружество с  Новартис Фарма Сървисиз АГ (член на ARPharM). 

- EFPIA: Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации  

- ARPharM: Асоциация на научноизследователските фармацевтични 
производители в България  
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Внимание: Публикуването на информация за предоставяне на стойност към 
получатели има за цел отчитане на стойностите (парични или в натура), 
предоставни на медицински специалисти (HCPs) и здравни организации (HCOs), с 
които нашата компания си сътрудничи/има взаимоотношения, следвайки целите 
и разпоредбите, включени в приложимите Кодекси. За оповестяването на 
предоставяне на стойност на индивидуална основа са дали съгласието си 
съответните индивидуални получатели - такова съгласие е дадено, за да позволи 
спазване на приложимите Кодекси, които нашата компания е подписала. Тези 
публикации не предоставят генерално разрешение на достъпилите до нашия 
уебсайт, или до националните платформи, за предприемане на допълнителна 
обработка на данните на здравните специалисти. За добро разбиране на 
докладите, включващи информация за предоставяне на стойност, публикувани на 
този уебсайт, ние се позоваваме на методологическото указание, което изяснява 
значението и съдържанието на публикуваното предоставяне на стойност. 
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