Предоставяне на стойност на медицински специалсти за хонорари за услуги и консултации
Дружество:

"Фрезениус Каби България" ЕООД

Дата на оповестяване: 28 юни 2019 г.

Име на мед. специалист

Основно място на
дейност на мед.
специалист

УИН
(ако е приложимо)

Вид хонорар за услуги и
консултации

Обща сума / Сума на
предоставяне на
стойност

няма предоставяне на
стойност

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общ брой получатели,
включени в обобщеното
оповестяване
Източник: Кодекс за поведение, раздел 7.1, стр. 14
Включва договорена сума за хонорари за услуги.
Не включва разходи за пътуване, настаняване и хранене.
Не включва хонорари за научноизследователска и развойна дейност.

Предоставяне на стойност на медицински специалисти
за събития, помощи за образование и посещения на обекти: Опция 2
Дружество:

Категория

Конгрес организиран от
трети страни

Събитие / посещение на
обект организирано от
Компанията

"Фрезениус Каби България" ЕООД

Дата на оповестяване: 28 юни 2019 г.

Име на конгрес

Брой медицински
специалисти получатели

Обща сума на предоставена
стойност на мед. специалисти
за събития, помощи за
образование и посещения на
обекти

9та национална конференция за изследване
и лечение на болката

33

10 405,71 BGN

12та национална конференция по болнична
фармация

26

2 816 BGN

Конгрес на Европейско общество по
интензивна медицина

2

3 012 BGN

Focus Meeting на Европейско дружество по
анестезиология

1

882 BGN

Събитие организирано от Компанията

-

-

Посещение на обект организирано от
Компанията

-

-

Източник: Кодекс за поведение, раздел 7.1, опция 2, стр. 15
За събития организирани от Компанията (раздел 4.3), конгреси организирани от трети страни (рездел 4.4) и посещения на обекти (раздел 4.5),
се включват пътуване, настаняване, хранене, такси за регистрация и т.н.

Предоставяне на стойност към здравни организации
Дружество:

"Фрезениус Каби България" ЕООД

Дата на оповестяване: 28 юни 2019 г.

Име на здравна
организация

Основно място на
дейност на
здравната
организация

Категория на предоставяне
на стойност

Цел / Описание на
предоставяне на
стойност

УМБАЛ "Царица
Йоанна - ИСУЛ" ЕАД

гр. София

безвъзмездни средства и
дарения

дарение

1 720,42 BGN

УМБАЛ "Царица
Йоанна - ИСУЛ" ЕАД

гр. София

безвъзмездни средства и
дарения

дарение

5 625 BGN

УМБАЛ
"Александровска" ЕАД

гр. София

безвъзмездни средства и
дарения

дарение

1 000 BGN

Източник: Кодекс за поведение, раздел 7.1, стр. 15
Хонорар за услуги и консултации:
1. Включва договорена сума за хонорари за услуги.
2. Не включва разходи за пътуване, настаняване и хранене.
3. Не включва хонорари за научноизследователска и развойна дейност.

Обща сума / Сума на
предоставяне на стойност

Предоставяне на стойност към пациентски организации
Дружество:

"Фрезениус Каби България" ЕООД

Дата на оповестяване: 28 юни 2019 г.

Име на пациентска
организация

Категория на предоставяне на стойност

Цел / Описание на
предоставяне на
стойност

Обща сума / Сума на
предоставяне на стойност

няма предоставяне на
стойност

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Източник: Кодекс за поведение, раздел 7.1, стр. 14
Хонорарът за услуги включва сума предоставена съгласно договор за всяка пациентска организация.

