Methodological Note
Merck Bulgaria EAD –
an affiliate of Merck KGaA,
Darmstadt, Germany

1. Introduction
This Methodology note summarizes the
methodologies used in preparing the
company’s disclosure according to the
European Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations (EFPIA) Code of
Practice and Code of Ethics of the
Association
of
the
Research-Based
Pharmaceutical Manufacturers in Bulgaria
(ARPharM) identifying Transfers of Value,
made directly or indirectly to or for the
benefit of a Recipient.

2. Definitions
Recipients
Any HCP or HCO, whose primary practice,
principal professional address or place of
incorporation is in Europe1.
1As

of June 2019, these countries include:
Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina,
Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany,
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Malta, the Netherlands, North
Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania,
Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain,
Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and the
United Kingdom.

HCO (Healthcare Organization)
Any legal person
(i) that is a healthcare, medical or
scientific association
or organization
(irrespective of the legal or organizational
form) such as a hospital, clinic, foundation,
university or other teaching institution or
learned
society (except
for
patient
organizations within the scope of the EFPIA
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1. Въведение
Настоящото
Методологическо
указание
обобщава
методологиите,
използвани за изготвяне на оповестяването
на компанията, в съответствие с Кодекса на
Европейската
федерация
на
фармацевтичните индустрии и асоциации
(EFPIA) и Етичния Кодекс на Асоциацията
на
научно
изследователските
фармацевтични производители в България
(АРФарМ), и
за идентифицирането на
Предоставянето на стойности, направено
директно или индиректно към или в полза
на Получател.

2. Определения
Получатели

Всеки МС или ЗО, чиято основна практика,
основен професионален адрес или място
на регистрация е в Европа1.
1Към

юни 2019 г. тези държави включват:
Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина,
България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания,
Естония, Финландия, Франция, Германия,
Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия,
Латвия, Литва, Малта, Холандия, Северна
Македония, Норвегия, Полша, Португалия,
Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения,
Испания, Швеция, Швейцария, Турция,
Украйна и Обединеното кралство.

ЗО (Здравна организация)
Всяко юридическо лице
(i)
което
представлява
здравно,
медицинско или научно сдружение или
организация
(независимо
от
юридическата
или
организационна
форма),
като
например
болница,
клиника,
фондация,
университет или друга образователна

Code article 21) whose business address,
place of incorporation or primary place of
operation is in Europe
(ii)through which one or more HCPs provide
services.

институция, или научно дружество (с
изключение на пациентски организации
в рамките на обхвата на Кодекса на
EFPIA член 21), чийто
адрес на
управление, място на учредяване или
първично място на дейност е в Европа
или
(ii) чрез което един или повече МС
предоставят услуги.

МС (Медицински специалист)
HCP (Healthcare Professional)
Any natural person that is a member of the Всяко физическо лице, което е член на
medical, dental, pharmacy or nursing медицинската,стоматологичната,
или
сестринската
professions or any other person who, in the фармацевтичната
професия
или
всяко
друго
лице, което
course of his or her professional activities,
като
част
от
професионалната
си дейност
may
prescribe,
purchase,
supply,
recommend or administer a medicinal има право да предписва, закупува,
препоръчва
или
product
and whose primary practice, снабдява,
администрира
Лекарствени
продукти,
и
principal professional address or place of
основен
incorporation is in Europe. For the чиято основна практика,
професионален
адрес
или
място на
avoidance of doubt, the definition of HCP
регистрация
е
в
Европа.
За
избягване
на
includes:
съмнение,
определението
за
МС
включва:

(ii) any employee of a Member Company
whose primary occupation is that of a
practicing HCP, but excludes (x) all other
employees of a Member Company and
(y) a wholesaler or distributor of Medicinal
products.

(i) всяко
длъжностно
лице
или
служител на правителствена агенция
или друга организация (в публичния
или частния сектор), което има право да
предписва, закупува, снабдява или
администрира Лекарствени продукти и
(ii) всеки служител на Компания-член,
чиято основна дейност е на практикуващ
МС, но изключва (x) всички други
служители на Компания- член и (y)
търговец на едро или дистрибутор на
лекарствени продукти.

Kind of Transfers of Value (ToVs)
Direct and indirect transfers of value,
whether in cash, in kind or otherwise, made,
whether for promotional purposes or
otherwise,
in
connection
with
the
development and sale of prescription-only
Medicinal Products exclusively for human
use.

Видове предоставяне на стойност (ПС)
Пряко и непряко 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 Лекарствени продукти в
хуманната медицина, отпускани по
лекарско предписание.

(i) any official or employee of a
government agency or other organization
(whether in the public or private sector)
that may prescribe, purchase, supply or
administer Medicinal products and

- Директно ПС
-Direct ToVs
ToVs made directly by the company for the Предоставянето на стойност е извършено
директно от компанията в полза на
benefit of a Recipient.

Получател.

-Indirect ToVs
ToVs made on behalf of the company for
the benefit of a Recipient, or Transfers of
value made through a Third party and
where the company knows or can identify
the Recipient that will benefit from the
Transfer of Value.

- Индиректно ПС
Предоставянето на стойност е извършено от
името на компанията в полза на Получател,
или
Предоставянето
на
стойност
е
извършено чрез посредник-Трета страна, в
които случаи компанията знае или може да
идентифицира Получателя, който ще се
ползва от Предоставянето на стойност.

- Обобщено ПС
-Aggregate ToVs
For Transfers of Values, which cannot be За Предоставяне на стойности, които не
да
бъдат
оповестени
disclosed on an individual basis for legal могат
индивидуално
поради
правни
reasons, the amounts attributable to such
ToVs will be disclosed on an aggregate съображения, сумите, които се отнасят до
подобно ПС, ще бъдат оповестени
basis. The aggregate disclosure identifies
обобщено. Обобщеното оповестяване
идентифицира
(i) the number of Recipients covered by
such disclosure on an absolute basis and as
a percentage of all Recipients, and
(ii) the aggregate amount attributable to
Transfers of Values to such Recipients.

Research and Development Transfers
of Value

(i) броят Получатели, обхванати от
такова оповестяване като абсолютно
число и като процент от всички
Получатели, и
(ii) общата сума, отнасяща се до
Предоставянето на стойности на тези
Получатели.
Предоставяне на стойности във връзка
с научноизследователска и развойна
дейност

Предоставяне
на
стойности
на
Медицински специалисти или н а Здравни
организации, свързано с планирането
или провеждането на:
(i) non-clinical studies (as defined in OECD (i) неклинични изпитвания (както са
Principles on Good Laboratory Practice) определени в Принципите за добра
практика
на
OECD);
medical research within the meaning of the лабораторна
медицински
научни
изследвания
по
Health Act
смисъла на Закона за здравето
Transfers of Value to HCPs or HCOs related
to the planning or conduct of

изпитвания
(съгласно
(ii) clinical trials (as defined in Regulation (ii) клинични
дефиницията
в
Регламент
536/2014
и
536/2014 and Drug Act )
Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина )
(iii)
Неинтервенционални
(iii) NIS that are prospective in nature and проучвания, които имат проспективен
that involve the collection of patient data from характер и включват събиране на данни
or on behalf of individual, or groups of, HCPs за пациенти от или от името на отделни
specifically for the study.
Медицински специалисти или групи от

Медицински специалисти, специално за
целите на проучването.

3. Disclosure’s scope

3. Обхват на
оповестяването

Products concerned

Продукти, които касае

Prescription-only medicine. (Applicable
for Bulgaria)

Лекарства, отпускани по лекарско
предписание.
(Приложимо за
България)

Exception: In addition to disclosing ToV’s
concerning prescription-only medicine, some
countries are bound by legislation or local
Pharma Association provisions to disclose
their OTC interactions as well.

Изключение:
В
допълнение
към
оповестяването на Предоставяне на
стойност,
свързано
с
лекарствени
продукти,
отпускани
по
лекарско
предписание,
някои
държави
са
задължени по закон или разпоредбите на
местна Фармацевтична асоциация да
оповестяват и своите действия свързани
с лекарствени продукти, отпускани без
лекарско предписание.

Excluded Transfers of Value
a.

b.

c.

d.
e.

f.

Предоставяне на стойност, което е
изключено от оповестяването
a. свързано единствено с лекарствени
solely related to over-the-counter
продукти, отпускани без лекарско
medicines (except in some countries in
предписание (без някои държави, в
which over-the-counter-medicines are
които
лекарствените
продукти,
required to be included in the
отпускани
без
лекарско
disclosure);
предписание,
трябва
да
бъдат
включени в оповестяването);
provision of materials and objects of b. предоставяне
на
материали
и
informative or educational character;
предмети с информационен или
образователен характер;
meals (except in some countries in c. храни (без някои държави, в които
храните трябва да бъдат включени в
which meals are required to be included
оповестяването);
in the disclosure);
d. мостри;
samples;
e. такси, налагани от транспортни
fees charged by logistics agencies
фирми,
помагащи
за
assisting in organizing travels and
meetings;
организирането на пътувания и
срещи;
discounts, price reductions and other
f. отстъпки, намаляване на цената и
trading devices commonly used in the
други търговски похвати, които
sale of medicinal products;
обикновено
се
използват
при
продажбата
на
медицински
продукти;

g. healthcare packages provided
private
entities
purchased
Signatories for their employees;
h. related to
research

anonymous

by
by

marketing

Transfer of value date
a. Date of Transfer of Value is the date of
the effective payment to the Recipient.
b. If the payment is executed at several
different dates (e.g. for one and the
same assignment fees are paid at
another date than travel costs) the
date of the largest amount of payment
effected is taken as payment date.
c. In case of sponsorship of HCP/HCO to
attend
medical/scientific
meetings/events managed by third
party incl. payment by third party the
event date is taken as Transfer of Value
date if the effective payment date of
registration fees to event organizer,
accommodation costs to hotels etc.
significantly differ from the transfer of
value date (= receipt of the congress
batch,
date
of accommodation
etc.) of
the recipient.
d. All belated payments with a date falling
in a closed-out reporting period will be
consolidated over the year and
published each year in Q4.

Direct Transfer of value
a. Transfers of Value are represented as
the cost amount for the company and not
the Recipient’s revenue.
b. Non-financial Transfers of Value are
disclosed based on the financial
valuation of the non-financial spend
(goods / service time spend etc.).

g. здравни пакети, предоставяни от
частни
дружества,
закупени
от
Представители
за
техните
служители;
h. свързано с анонимно маркетингово
проучване
Дата на предоставяне на стойност
a. Датата на Предоставяне на стойност е
датата на реалното плащане към
Получателя.
b. Ако плащането е извършено на
няколко
различни
дати
(напр.
таксите за едно и също задание са
платени на дата, различна от датата на
плащане на пътните разходи), за дата
на плащане се приема датата, на която
е извършено най-голямото плащане.
c. В случай на спонсориране на МС/ЗО да
присъства
на
медицински/научни
срещи/събития, организирани от трета
страна и включващи плащане от трета
страна,
датата на събитието се
приема за дата на предоставяне на
стойност, ако датата на плащане на
регистрационните
такси
до
организатора на събитието, разходите
за хотел и други се различава
значително
от
датата
на
Предоставянето
на
стойност
(=
получаване
на
комплекта
за
конгреса, датата на нощувките и др.)
към Получателя.
d. Всички закъснели плащания с дата,
попадаща в приключен отчетен
период, ще бъдат консолидирани
през
годината
и
ще
бъдат
публикувани всяка година през
четвъртото тримесечие.
Директно Предоставяне
на
стойност
a. Предоставянето на стойност се
представя
като
разход
за
к о м п а н и я т а , а не като приход за
Получателя.
b. Нефинансово
Предоставяния
на
стойности се оповестяват на базата
на
финансова
оценка
на
нефинансовия елемент (стоки /
време на извършване на услуга и
др.).

Indirect Transfer of Value
Индиректно Предоставяне на стойност
a. Transfers of Value provided to HCOs by
a. Предоставянето на стойност към ЗО,
a third party company, e.g. through
което
се
извършва
от
трета
an organizer of medical events are
компания,
например
чрез
reported with the HCO as recipient.
организатор на медицински събития,
се докладват със ЗО като получател.
b. Transfers of Value to individual HCPs
executed by a third party company are
reported with the individual HCP as
recipient.

b. Предоставянето на стойност към
отделни МС, което се извършва от
трета компания, се докладва със МС
като получател.

c. Transfers of Value to individual HCPs
(e.g. invitations, covering travel or
accommodation costs) executed by a
HCO are reported as Transfer of Value
to the HCO.

c. Предоставянето
на стойност
до
отделни
МС
(например
покани,
включващи разходи за път или
настаняване), което се извършва от
ЗО, се докладва като предоставяне на
стойност към ЗО.

Transfer of value in case of partial
attendances or cancellation
a.

In case of
delivered, but
anyway e.g.
clause, the
disclosed.

partial attendance or
value was transferred
according to contract
Transferred Value is

Предоставяне на стойност в случай
на
частично
присъствие
или
отменяне
a. В случай на частично присъствие
или отменяне, или ако услуга не
бъде предоставена, но въпреки това
има
Предоставяне
на
стойност
(например във връзка с клауза от
договор), Предоставената стойност
се оповестява.

b. Due to cancellation of an event (under
circumstances
considered
forcemajeure), but registration fees paid,
these ToVs are disclosed on aggregate
base. This is based
on
EFPIA
statement, that companies have to
disclose such amounts without linking
them with HCPs.

b. Поради анулиране на събитие (при
обстоятелства, смятани за форс
мажор), но регистрационни такси са
платени,
Предоставянията
на
стойност са оповестени на обобщена
база. Това е базирано на становище
на EFPIA, че компаниите трябва да
оповестяват такива суми без да ги
свързват със МС.

c.

c. Ако няма Предоставена стойност,
информацията за Предоставянето на
стойност
не
е
част
от
оповестяването.

If no Value was Transferred, the
information on the Transfer of Value is
not part of disclosure.

Cross-border activities
Трансгранични дейности
a. Cases of cross-border Transfers of
a. Случаите
на
трансгранично
Value to HCPs/HCOs, falling in the
Предоставяне
на
стойност
към
scope of the EFPIA Code of Practice, are
МС/ЗО, които попадат в обхвата на
disclosed in accordance with the
Кодекса на EFPIA, се оповестяват в
Recipient’s country of practice (HCP) or
съответствие
с
държавата
на

country of registration (HCO).

практикуване (МС) или държавата на
регистрация (ЗО) на Получателя.

b. If one HCP/HCO has several countries of
practices / registration, the country in
which context the assignment took place
discloses the Transfers of Value.

b. Ако един МС/ЗО практикува/ има
регистрация в няколко държави, то
държавата, в която е извършено
действието
оповестява
Предоставянето на стойност.

Disclosure Type

Вид оповестяване

a. Disclosure of individual data:

a. Оповестяване на лични данни:

- If the signed consent declaration, with
disclosure explicitly consented in a given
validity period, is obtained the individual
data and Transfer of Value in the
reporting period are disclosed as required
by the EFPIA disclosure template.

-

Ако е получена подписана декларация
за съгласие, в която изрично е дадено
съгласие за оповестяване в определен
срок на валидност, личните данни и
Предоставянето на стойност в отчетния
период
се
оповестяват
според
изискването
на
образеца
за
оповестяване на EFPIA.

- If in the closed contract, the disclosure
consent has been explicitly granted by
signature, and consent has not been
denied (non- consented) or withdrawn in
at least one assignment by signature the
individual data and Transfer of Value in
the reporting period are disclosed as
required by the EFPIA disclosure template.
This is applied for countries with individual
consent declaration required by local law
or codices.

-

Ако
в
договора
съгласието
за
оповестяване е изрично дадено, чрез
подпис и съгласието не е отказано
(няма несъгласие) или оттеглено, чрез
подпис в поне един случай, личните
данни и Предоставянето на стойност се
оповестяват в отчетния период според
изискването
на
образеца
за
оповестяване на EFPIA. Това важи за
държави, в които по силата на закон
или кодекс се изисква подписване на
индивидуална декларация за съгласие.

b. Оповестяване на обобщение данни:
Подписаните декларации за съгласие, в
- Signed consent declarations with
които изрично е отбелязано несъгласие
disclosure explicitly non-consented in
за оповестяване в определен срок на
the given validity period lead to
валидност, водят до оповестяване на
disclosure of aggregated data of
обобщени данни за Предоставянето
Transfer of Value in the reporting
на стойност в отчетния период, в
period as required by the EFPIA
съответствие с изискването на образеца
disclosure template.
за оповестяване на EFPIA.
- Предоставянето
на
стойност
към
Получатели,
от
които
не
може
да
се
Transfers of Value to Recipients from
получи
декларация
за
съгласие,
се
which consent declaration could not be
оповестява обобщено.
obtained are disclosed on an aggregated
Ако при Предоставяне на стойност в
basis.
отчетния период в който и да е (поне
If in any (at least one) contract closed, with

b. Disclosure of aggregated data:

-

-

-

Transfer of Value in the reporting period,
the disclosure consent has explicitly not
been granted by signature all Transfers
of Value in the reporting period to the
Recipient are disclosed on an aggregated
basis as required by the EFPIA disclosure
template. This is applied for countries with
individual consent declaration required by
local law or codices.

4. Specific considerations

един) от сключените договори съгласието
за оповестяване не е дадено изрично,
чрез подпис, цялото Предоставяне на
стойност
в
отчетния
период
към
Получателя
се повестява обобщено, в
съответствие с изискването на образеца
за оповестяване на EFPIA. Това важи за
държави, в които по силата на закон или
кодекс
се
изисква подписване
на
индивидуална декларация за съгласие.

4. Специални
съображения

Country unique identifier

Уникален идентификационен номер на
държавата
As guidance on the professional code in the Според насоките на професионалните
EFPIA country, the unique identifiers include: кодове в държавата от EFPIA, уникалният
идентификационен номер включва:
- the Full Name
for a HCP: the City of Principle Practice
for a HCO: the City where Registered
- the Country of Principal Practice
- the physical address of the Principal
Practice

Whether such full details can be publicly
disclosed depends on local applicable
personal
data
protection
laws
and
regulations.
Self-incorporated HCP
A self-incorporate HCP constitutes a HCO
(see above section ‘Definition of HCO’)

-пълното име
за МС - град на основна практика,
за ЗО - градът, в който е направена
регистрацията
- държавата на основна практика
- физическият адрес на основната
практика
Дали тези пълни данни могат да
бъдат публично оповестени зависи
от приложимите местни закони и
разпоредби за защита на личните
данни.
Самостоятелно регистриран МС
Самостоятелно
регистрираният
МС
представлява
ЗО
(вижте
раздел
"Определение за ЗО" по-горе).

Multiannual agreements and transfers of Многогодишни
споразумения
и
value in different calendar years
предоставяне на стойност в различни
календарни години
In case of multiannual agreements or other
agreements based on which the Transfers of
Value are provided in different calendar years,
the information is included in the report about
those which were effectively paid to the
recipient in a given calendar year/ reporting
period.

В случай на многогодишни споразумения
или други споразумения, на базата на
които Предоставянето на стойност се
извършва в различни календарни години,
информацията се включва в доклада за
плащанията, които са направени към
получателя в определена календарна
година / отчетен период.

Methodology
documentation

for

R&D spend

Методология за документиране на
разходи за научноизследователска и
развойна дейност
Предоставянето
на
стойност
за
научноизследователска и развойна дейност
се оповестява обобщено.

Research and Development Transfers of
Value will be disclosed in aggregate.
In scope are ToV to HCPs/HCOs related to
the planning and conduct of:

В обхвата е Предоставянето на стойност за
МС/ЗО,
свързано
с
планирането
и
провеждането на:

a. Non-clinical studies (as defined in the
OECD Principles of GLP)

a. Неклинични изпитвания (както са
определени в Принципите за ДЛП на
OECD)

b. Clinical trials (as defined in Regulation
536/2014)

b. Клинични
изпитвания
(съгласно
дефиницията в Регламент 536/2014)

c. Independent Investigator Trials
Investigator Sponsored Trials

and

c. Независими
изследователски
проучвания
или
спонсорирани
от
изследователя проучвания.

d. Non-interventional studies that are
prospective in nature and that involve
the collection of patient data from or on
behalf of individual, or groups of, HCPs
specifically for the study (refer to Section
18.02 of the EFPIA Code of Practice)

d. Неинтервенционални
проучвания,
които са изследователски по характер и
които включват събирането на данни за
пациенти от или от името на физическо
лице, или групи от МС конкретно за
целите на проучването (вижте Раздел
18.02 от Кодекс на EFPIA).

Non-interventional studies that are
retrospective in nature will be disclosed
under
the
individual
HCO
spend
category.

Неинтервенционалните
проучвания,
които са ретроспективни по характер, се
оповестяват
в
категорията
за
индивидуални ЗО разходи.

The determination of R+D spend according
to EFPIA regulations is based on company’s
regular internal expense reporting and
allocations
derived
from
Clinical
Operations Statistic.

Според
разпоредбите
на
EFPIA,
определянето
на
разходите
за
научноизследователска
и
развойна
дейност е базирано на редовното
докладване на вътрешни разходи на
компанията и сумите, получени от
Статистиката за клинични операции.

5. Consent management

5. Администриране на
Съгласие

Consent collection
Получаване на съгласие
Disclosure consent declaration is obtained in
Декларацията
за
съгласие
за
accordance with GDPR.
оповестяване се получава в съответствие
с GDPR.
Управление на оттеглянето на
Management of recipient consent
съгласие от получател
withdrawal
a. Ако съгласието за оповестяване на
a. If the consent to disclose individual data
лични данни и предоставяне на
and transfer of value is withdrawn the
стойност бъде оттеглено, личните
individual data will be removed from the
данни ще бъдат премахнати от
disclosed form within a period of 14
формуляра за оповестяване в срок от
days after submitting written withdrawal.
14 дни след подаването на писмено
искане за оттегляне на съгласие.
b. Съгласието не може да се оттегля
b. Consent may not be partially withdrawn
отчасти или да се дава за избрани
or granted for selected assignments.
случаи. Оттеглянето на съгласие за
Withdrawal of a disclosure consent for
оповестяване з а избрани случаи
selected assignments leads to revocation
води до отмяна на оповестяването на
of disclosing any individual data in the
каквито и да е лични данни в
reporting period.
отчетния период.
Management of recipient’s request
Requests and/or complaints by Recipients
may be lodged with the local company Legal
Entity and the company contact person
named in the contract.

Управление на молба от страна на
Получателя
Молбите и/или жалбите от Получателите
могат да се подават до местното
дружество на компанията и лицето за
контакт от компанията, което е посочено в
договора.

Partial consent
No partial consent is granted. The
Recipient only may give full consent to any
aspect of disclosure or may decline consent in
full.

Частично съгласие
Не
се
дава
частично
съгласие.
Получателят може да даде само пълно
съгласие за който и да е аспект от
оповестяването или може да откаже да
даде съгласие като цяло.

6.Disclosure Form

6. Формуляр за
оповестяване

Date of publication
Disclosure will be made within six month
after the end of the reporting period. The
exact date of publication varies between the
EFPIA Countries and depends on legal
stipulations.

Дата на публикуване
Оповестяването се извършва до шест
месеца след края на отчетния период.
Точната дата на публикуване е различна
за различните държави от EFPIA и зависи
от законовите предписания.

Disclosure platform
Disclosure is made on company’ website, a
link to which is published on a dedicated
information
website
in
Bulgarian
http://transparencybg.org , access to which is
free of restrictions and public, using the
template set out in Annex A of ARPharM Code
of Ethics.

Платформа за оповестяване
Оповестяването се извършва на интернет
страницата на компанията, линк към която
се публикува на специално създадена за
целта информационна интернет страница на
български език http://transparencybg.org,
достъпът
до
която
е
свободен
от
ограничения и публичен, използвайки
Формата, посочена в Приложение А на
Етичния Кодекс на АРФарМ.

Disclosure language
Reports will be disclosed in Bulgarian and in
English language, using a bilingual disclosure
template.

Език на оповестяване
Докладите ще бъдат оповестявани на
български и на английски език, като се
използва двуезичен образец за
оповестяване.

7.Disclosure of financial
data and calculation rules
Currency of disclosed financial data
a. Total value of the Transfers of Value is
disclosed
in
local
currency
after
conversion from foreign currencies per
the exchange rates adopted on the day
of documenting the effective payments in
the electronic system.
b. Reference point of conversion is EUR.
c. Basis of the calculation of transfer
rates is the company-internal exchange
rate table which is updated monthly.

7.Оповестяване на
финансова информация и
правила за изчисление
Валута на оповестената финансова
информация
a. Общата стойност на Предоставянето
на стойност се посочва в местната
валута, след
като бъде
конвертирана
от
чуждестранна
валута по обменните курсове за деня
на документиране на ефективните
плащания в електронната система.
b. Референтната
валута
за
конвертиране е Евро.
c. Базата
за
изчисление
на
трансферните
стойности
е
вътрешната таблица с обменни
курсове на компанията, която се
актуализира ежемесечно.

d. Basis of the calculation of transfer rate
for R&D costs is the official fixed rate of
the Bulgarian National Bank of EUR to
BGN (1 EUR = 1.95583 BGN).

VAT included or excluded
Transfers of value are disclosed with VAT
included.
Calculation rules
a. Transfers of value effected in the
reporting period are summed up (for
individuals or aggregated) according to
the
segmentation
of
the
EFPIA
disclosure template requirements.
b. Only amounts of payments effected
within the given calendar
year (=
reporting period) are considered with
the calculation (see also note re ToV date
and ToV in different calendar years).

c. Calculation is executed with amounts of
harmonized (same) currency (see also
note to Currency).

d. Като база за изчисление на
трансферните
стойности
за
научноизследователска и развойна
дейност e взет фиксирания курс на
евро към лев на БНБ (1 EUR =
1.95583 лева).
ДДС - включено или не
Предоставянето на
стойност
оповестява с включено ДДС.

се

Правила за изчисление
a. Предоставянето на стойност, което е
било
направено
през
отчетния
период, се сумира (индивидуално
или обобщено) в съответствие с
изискванията
на
образеца
за
оповестяване на EFPIA.
b. Само
плащанията,
които
са
направени в рамките на дадената
календарна година (= отчетния
период), се вземат предвид при
изчислението
(вижте
също
указанието
относно
датата
на
П редоставяне
на
стойност
и
Предоставянето
на
стойност
в
различни календарни години).
c. Изчислението се прави със суми в
хармонизирана
(същата)
валута
(вижте също указанието относно
Валутата).

