Търговско представителство на Такеда ГмбХ в Република България
Дата на издаване : 16.06.2016 г.

Приложение № 2 - Формат на оповестяване
по чл.13 от Кодекса за оповестяване на предоставяне на стойност

Име/Наименование

Град, в който се
упражнява
дейността/МС/
седалище на ЗО

Държава по
регистрация на
практиката

Адрес на
практиката

УИН/МС/, ЕИК или
код по Булстат за
ЗО

Участие в разходи, свързани със Събития (чл.18(1)т.1.2 и
чл.18(2)т.1.2.)
Дарения и
спонсорство за ЗО
( чл.18 (1) т.1.1)

ИНДИВИДУАЛНО ОПОВЕСТЯВАНЕ
Медицински специалисти

(чл. 2)

(чл. 8)

чл. 8,9, 10, и 15

чл. 8,9, 10, и 15

чл. 8,9, 10, и 15

ОБЩО
Такси за
регистрация

Пътуване и
настаняване

Хонорари

Съпътстващи
разходи за
услугата, уговорени
в консултантския
договор

Индивидуално оповестяване - отделен ред за всеки МС (i.e. всички Предоставяния на стойност през годината на конкретен МС ще са сумирани: индивидуализация ще е възможна само за съответния Получател или обществени органи, ако е
приложимо.
УМБАЛ Царица
Йоанна-ИСУЛ
Колев Николай
1000 София
BULGARIA
N/A
N/A
BGN 1016.00
BGN 1016.00
Оборище, ул. Бяло
Море № 8
ДРУГИ, Невключени по-горе - когато поради правни ограничения информацията не може да се оповести на индивидуална основа
обща сума относима за Предоставя на стойност на такива Получатели -чл.19

N/A

N/A

брой Получатели - чл.19

N/A

N/A

% от всички предоставяния на стойност на тези Получатели - чл.19

N/A

N/A

0.00

BGN 2478.00

0.00

0.00

0

2

0

0

0.00%

66.67%

0.00%

0.00%

по избор
по избор

N/A

Индивидуално, поименно оповестяване - отделен ред за ЗО (т.e. всички предоставяния на стойност за годината за отделна ЗО се сумират: подробности следва да са достъпни за отделния Получател или при поискване от оправомощени
публични органи
по избор
ДРУГИ, Невключени по-горе - когато поради правни ограничения информацията не може да се оповести на индивидуална основа
обща сума относима за предоставяне на стойност на тези Получатели - чл.19
брой Получатели - чл.19
% от всички предоставяния на стойност на тези Получатели - чл.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

по избор

0

0

0

0

0

0

по избор

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

N/A

ОБОБЩЕНО ОПОВЕСТЯВАНЕ

ОБО
БЩЕ
НО
ОПО
ВЕСТ
ЯВА

ИНДИВИДУАЛНО
ОПОВЕСТЯВАНЕ
Здравни организации

Договори за
спонсорство със
ЗО / трети лица,
посочени от ЗО за
провеждане на
Събитие

Такси за услуги и
консултации/Хонорари (чл.18(1), т.1.3
и чл.18(2),т.2.2)

Предоставяне на стойност за научноизследователска и развойна дейност (чл.21)

11 декември 2013 г.
* МС - медицински специалист

* ЗО - здравна организация

BGN 453910.07

