Медицински
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по чл.13 от Кодекса за оповестяване на предоставяне на стойност
Име/Наименование

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

(чл. 2)

(чл. 8)

Държава по
регистрация на
практиката

Здравни организации

УИН/МС/, ЕИК или
код по Булстат за ЗО

Дарения и
спонсорство за
ЗО
(чл.18 (1)
m.1.1)

Дата на публикация: 30/06/2022

Разходи, свързани с участие в събития(чл. 18(1) т. 1.2 u чл.18 (2) т. 2.1)

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

Договори за ОБЩО
спонсорство със ЗО или с
Пътуване и
Хонорари
трети лица, посочени от ЗО
Такси за регистрация
настаняване
като отговорни за
провеждането на събитие
ИНДИВИДУАЛНО ОПОВЕСТЯВАНЕ –отделен ред за всеки МС (т.е. всякакъв вид предоставяне на стойност на МС през годината ще бъде сумирана: детайлна информация ще бъде предоставена единствено и само на съответния медицински
специалист или държавен орган при нужда)
чл. 8,9, 10, u 15

чл. 8,9, 10, u 15

чл. 8,9, 10, u 15

Съпътстващи
разходи за услугата,
уговорени в
консултантския
договор

ОБЩО

ДРУГИ, (невключени по-горе поради правни ограничения, непозволяващи информацията да се оповести индивидуално)
Обща сума на предоставената стойност на медицински специалисти - чл.19

X

X

34,736.17 лв.

6,648.00 лв.

Брой медицински специалисти на обобщен принцип - чл.19

X

X

35

3

X

X

100%

100%

% на броя Получатели, включени в обобщеното оповестяване, от общия брой на тези получатели - чл.19

Научноизследователс
ка и развойна
дейност

Адрес на практиката

41,384.17 лв.
36
X

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
ДРУГИ (невключени по-горе поради правни ограничения, непозволяващи информацията да се оповести на индивидуална основа)
Обща сума на предоставената стойност на здравни организации - чл.19
Брой здравни организации на обобщен принцип - чл.19
% на броя Получатели, включени в обобщеното оповестяване, от общия брой на тези получатели - чл.19

ОБОБЩЕНО ОПОВЕСТЯВАНЕ

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

375,505.64 лв.

41,384.17 лв.

