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Оповестяване на Предоставяне на стойност от Суикс Биофарма ЕООД към 

здравни специалисти (HCPs) и здравни организации (HCOs) 

 

 
Суикс Биофарма ЕООД оповестява всяко предоставяне на стойност, направено към 

медицински специалисти и здравни организации в съответствие с Кодекса за оповестяване 

на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) и Кодекса 

на АRPharM за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтичните компании 

към медицински специалисти (HCPs) и здравни организации (HCOs). 

 

Публикуваните данни представляват сумата, която е била предоставена на съответните 

здравни организации или медицински специалисти през календарната 2019 година. 

Стойността е изчислена въз основа на направените разходи и съответства на описаната 

по‐долу методология, използвана при изготвянето на оповестяванията. 

Оповестяването се прави на този сайт: www.swixxbiopharma.com, в раздела „Country pages“ и 

на интернет страницата на ARPharM чрез линк 

(http://www.transparencybg.org/index.php?id=723), който насочва потребителите към 

интернет страницата на Swixx Biopharma (www.swixxbiopharma.com). 

 

Този документ обобщава подхода, който е използван при изчисляването на посочените 

цифри.  

Суикс Биофарма ЕООД напълно подкрепя принципа на прозрачност и спазва 

законодателството относно неприкосновеността на личните данни. Законът за поверителност 

на личните данни изисква от Суикс Биофарма ЕООД да получи разрешение от отделните 

медицински специалисти, преди да бъдат оповестени индивидуални предоставяния на 

стойност към тях. С други думи, решението за съгласие не е специфично за дадена 

транзакция или дейност, а се прилага за медицински специалист по отношение на всички 

предоставяния на стойност и решението за положителен отговор остава в сила до 

оттеглянето му. 

http://www.swixxbiopharma.com/
http://www.transparencybg.org/index.php?id=723
http://www.swixxbiopharma.com/
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Ако медицински специалист не предостави разрешение за такива индивидуални  

оповестявания, Суикс Биофарма ЕООД оповестява общата сума на всички предоставяния на  

стойност в съответната категория като обобщена сума. 

Суикс Биофарма ЕООД оповестява предоставяния на стойност на Медицински Специалисти и 

Здравни Организации, които упражняват дейността си в България, в лева (BGN). Когато 

Предоставянето на стойност се прави във валута, различна от лева (BGN), сумата ще бъде 

преобразувана в лева (BGN) съгласно обменния курс.  

Всички оповестявания са достъпни на английски и на български език. 

Съгласно указанията на EFPIA, Суикс Биофарма ЕООД гарантира, че всички 

предоставяния на стойности, които ще бъдат оповестявани, трябва да бъдат 

документирани и запазени минимум 5 години или повече след края на съответния 

отчетен период, освен ако не се изисква по-кратък или по-дълъг период съгласно 

приложимите национални данни за поверителност на данните или други закони или 

разпоредби. 

 

Определения: 
 

Медицински специалист: някои от изброените по‐долу: 

медицински лекари, лекари по дентална медицина, магистър фармацевти, медицински 

сестри, акушерки, медицински лаборанти, парамедици и асистенти на лекари, 

асистент‐фармацевти или всяко друго лице, което в хода на професионалната си дейност би 

могло да предписва, закупува, доставя или прилага продукти и чиято основна практика, 

адрес на администриране или място на регистрация е в Европа. 

 

За избягване на съмнение определението за медицински специалист включва: 

1. всеки служител или служител на държавна агенция или друга организация (публична или 

частна), който имат право да предписва, купува, доставя, препоръчва или прилага 

лекарствени продукти 

2. всеки служител на Суикс Биофарма ЕООД, чиято основна дейност е практикуващ лекар, 

но изключва: 
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- други служители на Компанията и 

- търговци на едро и дистрибутори на лекарствени продукти. 

 

Здравна организация (ЗО): всяка здравна организация или медицинска, или научна 

организация, или сдружение (независимо от правната или организационна форма), като 

например болница по българското законодателство за болници или фондация, 

университетска или друга образователна институция, или професионално, или научно 

общество (с изключение на пациентските организации съгласно Кодекса за ПО), чието 

седалище, място на учредяване или основно място на дейност е в Европа или чрез което 

един или повече медицински специалисти предоставят услуги. 

 

Получател: Всеки медицински специалист или здравна организация, както е приложимо за 

всеки отделен случай, чиято основна практика, основен професионален адрес или място на 

регистрация е в Европа. 

 

Предоставяне на стойност: Пряко или косвено предоставяне на стойност в пари, в натура или 

по друг начин, направено за промоционални цели или по друг начин, във връзка с 

разработването и продажбата на генерични или иновативни лекарствени продукти, отпускани 

по лекарско предписание, изключително за хуманна употреба. Директно предоставяне на 

стойност е това, което се извършва директно от Суикс Биофарма ЕООД в полза на Получател. 

Косвено предоставяне на стойност е това, което се извършва от трета страна (като 

изпълнители, агенти, партньори или свързани предприятия – включително фондации) от 

името на Суикс Биофарма ЕООД в полза на Получател, където идентичността на Компанията 

е известна на или може да бъде идентифицирана от Получателя. 

Методология: 

 
1. Оповестяването е направено въз основа на Фактура и/или Доказателство за направено 

плащане. 

2. Датата, която се взема предвид за целите на оповестяването е датата на валиден   

     документ (фактура/ депозитарна разписка, виж по‐горе) за действително платени ползи  

      през календарната 2019 година. 
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3. Оповестяването на предоставяне на стойност се извършва или на индивидуална база, или  

      на обобщена база. За медицински специалисти и здравни организации, които не са дали  

      съгласие за индивидуално оповестяване, оповестяването на предоставяне на стойност се  

      извършва  обобщено. В случай на отказ или невъзможност на медицинския специалист да   

  посети събитие или в случай на отменяне на събитието от здравната организация, данните     

   не са предмет на оповестяване. 

4. Предоставяне на стойност, което се оповестява (където е приложимо): 

• Такси за регистрация: включват такси за регистрация за събития, ДДС и други 

приложими такси, когато се изискват 

• Пътуване: включва разходите за транспорт, включително билети за 

самолет/влак/автобус, наемане на автомобил и трансфери с такси 

• Настаняване: Хотелско настаняване и закуска (ако закуската е включена в цената 

на стаята), градски и туристически такси, ако има такива 

• Такси за услуги и консултации: включват брутната платена сума (съставлява 

брутната сума плюс приложимите данъци). Предоставяне на стойности, 

произтичащи от или свързани с договори между Суикс Биофарма ЕООД и 

институции, организации, асоциации или медицински специалисти, съгласно 

които тези институции, организация, асоциация или медицински специалисти 

предоставят всякакъв вид услуги на Суикс Биофарма ЕООД или друг вид 

финансиране, което не е включено в предишни категории 

• Дарения и Спонсорство за здравни организации - всички разходи, които са част 

от договор между Суикс Биофарма ЕООД и здравната организация, като принос в 

подкрепа на инициативи за обучение на медицински специалисти, здравни 

системи и практики. 

• Договори за спонсорство със здравни организации/трети страни, определени от 

здравна организация за организиране на събитие/конференция/конгрес 

(търговско спонсорство) – сумата, предоставена на здравната организация, в 

замяна на което Суикс Биофарма ЕООД е получила възможност да участва в 

събитието (място за щанд, реклама и/или време за симпозиум), плюс 

приложимия данък. 


