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

Име/Наименование

Град, в който се
Държава по
упражнява
регистрация на
дейността/МС/ седалище
практиката
на ЗО

(чл. 2)

(чл. 8)

чл. 8,9, 10, и 15

Адрес на
практиката

чл. 8,9, 10, и 15

дата на генериране: 28-06-2020 19:29

УИН/МС/, ЕИК или
код по Булстат за
ЗО

чл. 8,9, 10, и 15

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

Разходи, свързани с участие в събития
(чл. 18(1) т. 1.2 u чл.18 (2) т. 1.2.)
Дарения и
Договори за
спонсорство за спонсорство със
ЗО( чл.18 (1)
ЗО или с трети
т.1.1)
лица, посочени
Такси за
от ЗО като
регистрация
отговорни за
провеждането на
събитие

Пътуване и
настаняване

Съпътстващи
разходи за
услугата,
уговорени в
консултантския
договор

Хонорари

ОБЩО

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

N/A

N/A 258 198,96 лв

812 144,61 лв

318 043,90 лв

1 369,61 лв

1 389 757,08 лв

N/A

N/A

225

500

178

1

580

N/A

N/A

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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
ДРУГИ, (невключени по-горе поради правни ограничения, непозволяващи информацията да се оповести на индивидуална основа)
Здравни
организации

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

ОБОБЩЕ Научноизслед
НО
ователска и
ОПОВЕСТ
развойна
ЯВАНЕ
дейност

ЗО - ЗДРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ
МС - МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
НРД - НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

169 171,07 лв

421 459,31 лв

0

0

662 606,82 лв

0

20

27

-

-

22

-

59

100,00%
100,00%
ОБОБЩЕНО ОПОВЕСТЯВАНЕ

-

-

100,00%

-

N/A

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

1 253 237,20 лв

2 133 002,82 лв

4 775 997,10 лв

