
Нов Кодекс за 
Поведение
ЛЕКАРСТВА ЗА ЕВРОПА



Въведение

 Обявен официално на 3 Mарт 2021г. на Сайта на „Лекарства за 
Европа“

 Членовете на Националните асоциации на „Лекарства за 
Европа“ трябва да транспонират стандартите и изискванията на 
този кодекс в национални кодекси, за да влязат в сила на 1 
януари 2022 г.

 Всички членове на „Лекарства за Европа“ трябва да спазват 
настоящия Кодекс от 1 януари 2022 г.

https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/02/Medicines-for-Europe_Code-of-Conduct.pdf


Обхват, Дефиниции и Принципи



Разширен географски обхват

 Предишен обхват: Държавите – членки на ЕС и ЕАСТ, както и 
Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония и Сърбия.

 Добавени: Добавени са Черна гора и Обединеното
 кралство (в седствие на BREXIT, Обединеното кралство се 

споменава изрично)



Продуктов обхват

 Добавени са: оригиналните и биоподобните лекарствени 
продукти

 OTC продуктите и взаимодействията с МС (медицински 
специалисти) само във връзка с ОТC продукти са извън обхвата



Промени в дефинициите за 
Здравна общност и МС

 В обхвата на понятието „Здравна общност“ се включват (освен 
медицински специалисти, здравни организации, пациенти и 
пациентски организацииоще) лица, които:
 участват в регулирането, одобрението, контрола или доставката на 

лекарствени продукти
 комуникират относно лекарствени продукти в професионално 

качество (например медицински журналист) на медицински 
специалисти, здравни организации или пациентски организации

 В разширения обхват на дефиницията на „Медицински 
Специалист“ се включват лица, които:
 Предоставят или препоръчват лекарствени продукти



Принципи

 Съществуващите принципи са непроменени: Интегритет 
(integrity), Уважение (Respect), Способност за реагиране
(Responsiveness), Отчетност (Accountability), Сътрудничество 
(Collaboration)

 Добавено е: Прозрачност
 За да се изгради доверие сред обществото, фармацевтичната 

индустрия се ангажира да работи заедно с всички заинтересовани 
страни с цел определяне на ясен подход към пълната прозрачност 
на финансовите сделки, включително непаричните ползи, и друго 
деклариране на интереси. Дружествата трябва да предоставят 
относима, качествена, прозрачна и пълна информация на 
компетентните органи. 



Стандарти



Промоционални и непромоционални 
материали и информация

 Ново: 5.3.6: „На интернет сайтовете на компаниите и в другите 
електронни канали трябва ясно да се посочва съдържанието, 
предназначено само за медицински специалисти, и достъпът 
трябва да е разрешен само за подходяща аудитория, доколкото 
това се изисква от националното законодателство.“



Социални медии

 Ново: 5.4.1 “Съобщенията в социалните медии трябва да 
отговарят на стандартите, посочени вточка 5.3 по-горе. 
Компаниите трябва да гарантират, че материалите и 
информацията са достъпни само за подходящи получатели и 
че всяко съобщение е приемливо, когато се възприема като 
самостоятелна комуникация.”

 Ново: 5.4.2 “Компаниите следва да прилагат подходяща 
политика в областта на социалните медии за своите служители, 
за да се гарантира, че взаимодействията на отделните 
служители със социалните медии на компанията (включително 
препращане, споделяне, коментари и харесвания) не довеждат 
съдържанието до знанието на неподходяща аудитория.”



Гостоприемство

 Ново: 5.7.7 “Компаниите не трябва да предоставят или финансират 
храни или напитки за отделни участници във виртуална среща.
При спонсориране на среща, в която някои делегати и/или 
представители на компании участват виртуално, компаниите могат 
да предоставят или финансират подходящи храни и напитки само 
за медицинските специалисти, които присъстват физически като 
група на подходящо място за провеждане на срещи.“

 В тази връзка още: 5.10.3 “Компаниите следва да обмислят дали е 
подходящо прилагането на допълнителни вътрешни одобрения или 
предпазни мерки за дейностите, при които представителите на
компанията, лектори на трети страни или участниците в срещата 
не присъстват физически, като например виртуални конференции. 
Това включва проверки, за да се гарантира участието само на 
подходящи делегати и за преодоляване на рисковете, свързани със 
защитата на данните, присъщи за взаимодействията в дигитална 
среда.“



Справедлива Пазарна Стойност 
(FMV)

Нова формулировка:
 5.8.1 Възнаграждението на членове на здравната общност за 

предоставянето на услуга трябва да е в размер, представляващ 
справедливата пазарна стойност, като се вземат предвид уменията, опитът, 
длъжността, известността и местоположението на лицето, което извършва 
работата.

 5.8.2 Когато компанията спонсорира дейност, платената сума трябва да 
представлява справедливата пазарна стойност, като се има предвид 
естеството и мащаба на дейността и наличието на търговска полза за 
компанията.

 5.8.3 Когато компанията подпомага дейности на здравна или пациентска 
организация, сумата трябва да представлява справедливата пазарна 
стойност, като се вземат предвид пазарните цени за финансираните стоки 
или услуги.

 5.8.4 Принципът на справедливата пазарна стойност по принцип се 
прилага и за други видове предоставяне на стойност към членове на 
здравната общност.



Планиране и документиране на 
дейностите

 Добавени са насоки по отношение на планирането: 
 5.10.1: “Предвид зачитането на времето и професионалните приоритети 

на специалистите и за да се гарантира спазването на настоящия 
Кодекс, компаниите следва да разполагат с процедури и практики, 
които да улесняват навременния предварителен преглед на 
дейностите.“

 Допълнен списък на документи, които трябва да бъдат съхранявани 
като доказателство за дейностите 5.10.2: „Те (Компаниите) трябва 
да съхраняват съответните документи и доказателства за 
дейностите и ангажиментите, като например копия на договори, 
доклади от срещи, доказателства за услуги, фактури, 
организиране на пътувания и искания за дарения или друга 
подкрепа.

 Ново: 5.10.3 – Виж слайд „Гостоприемство“



Изисквания за специфични 
видове дейности на компаниите



Образователна подкрепа за МС

 Изрично: 6.2.4: “Опитът на медицинския специалист с продуктите на 
спонсориращата компания може да бъде взет под внимание, но не и това дали 
той предписва такива продукти или обемът на издадените от него рецепти.” 

 Ново: 6.2.5 “Компаниите не трябва да финансират участието на отделни 
медицински специалисти в курсове, сертифицирани от акредитирани 
институции за допълнително образование (например магистърски степени, 
дипломи за лечение на астма), или модули за следдипломна квалификация, тъй 
като те не представляват образователни срещи или конференции и биха 
донесли значителна лична полза за съответния специалист, което е недопустимо 
съгласно Кодекса на „Лекарства за Европа“.
Настоящата разпоредба не изключва финансирането на подходящи 
образователни грантове или стипендии за здравни организации или съответните 
академични институции, когато компанията не участва в подбора на отделните 
получатели. Компаниите не трябва да се ангажират проактивно с отделни 
бенефициери по време на тяхното обучение, а впоследствие не следва да ги 
разграничават по ненадлежен начин от други медицински специалисти въз 
основа на отпуснатите безвъзмездните средства/стипендиите.”



Посещения на място

Посещение на производствените, дистрибуторските или 
научноизследователските обекти на дадена компания може да 
помогне на медицинските специалисти и клиентите да разберат по-
добре основните производствени възможности, технологии и 
операции на компанията, което от своя страна подпомага вземането 
на решения от тяхна страна. Поради това посещенията на място 
трябва да имат действителна образователна стойност и не следва да 
се организират като промоционална възможност.
 Ново: 6.3.4 “Рядко се допуска компаниите да организират 

посещение на място като „добавка“ към участието в конгрес или 
да организират среща на консултативен съвет във връзка с 
посещение на място. Участниците във всяка отделна дейност 
трябва да са подходящи и следователно трябва да бъдат избрани в 
съответствие със същите критерии, които се прилагат за 
самостоятелно събитие.



Възнаграждение за услуги и 
консултантска дейност

 Допълнение: 6.4.2 “Компаниите трябва да имат законна 
икономическа нужда от конкретната услуга и давъзнамеряват да 
използват по подходящ начин извършената работа. Тази нужда от 
услугите трябва да е била установена и документирана преди 
компанията да предприеме каквито и да е мерки. Компаниите не 
трябва да създават срещи или да работят за тях като средство за 
заплащане на експертите или за запазването на 
взаимоотношенията с тях.”

 Ново: 6.4.3: “Пазарните проучвания не трябва да се използват като 
средство за насочване на неподлежащи на оповестяване 
плащания към определена група медицински специалисти. Ако 
дадена компания предостави на агенцията списък с потенциални 
целеви участници (например проучване на удовлетвореността на 
клиентите, проведено с аптеки), проучването не може да се счита 
за действително анонимно, ако значителна част от посочените в 
списъка ще бъдат респонденти.“



Възнаграждение за услуги и 
консултантска дейност

 Допълнение в 6.4.4: “Експертите трябва да бъдат избрани и ангажирани 
като доставчици на услуги единствено въз основа на тяхната квалификация, 
експертен опит и способности за предоставяне на услугата. Персоналът на 
компанията, отговорен за подбора на експерти, трябва да разполага с 
необходимия експертен опит, за да прецени дали предложените експерти 
са подходящи предвид конкретната установена необходимост.”

 Ново: 6.4.5 “Когато компаниите организират заплащане на възнаграждение 
за дейности по предоставяне на услуги във връзка с участие в конгреси или 
посещение на място, участниците за всяка отделна дейност трябва да 
бъдат избрани в съответствие със същите критерии, които биха се 
прилагали за самостоятелно мероприятие.”

 Ново: 6.4.7 “Компаниите трябва да имат предвид репутацията на 
медицинските специалисти и да не ангажират никого с честота, която би 
могла да се счита за прекомерна, като се има предвид наличието на 
алтернативни експерти.“



Възнаграждение за услуги и 
консултантска дейност

 Допълнена хипотеза а) в 6.4.9: “Когато е възможно, експертът 
следва да бъде договорно задължен: а) да декларира, че е 
предоставял платени услуги на компанията, всеки път, когато прави 
публично писмени или устни изказвания по въпрос, който е 
предмет на споразумението, или друг въпрос, свързан с 
компанията; и б) ако е приложимо, да оповестява 
взаимоотношението със своя работодател.“

 Ново: 6.4.11 “Понякога медицински специалисти или други 
експерти, предоставящи услуги по договор, искат хонорарът им да 
бъде дарен на благотворителна организация. На компаниите се 
забранява да правят това.

 Ново: 6.4.12 Предоставянето на стойност към медицински 
специалисти, здравни организации ипациентски организации 
съгласно точка 6.4 се оповестява в съответствие с глава 7 от 
настоящия Кодекс.“



Предмети с
медицинско предназначение

 Допълнени са медицинските консумативи, които са забранени 
за предоставяне в 6.5.3 с маски, кърпи и превързочни 
материали.

 Ново в 6.5.3 – изключение от забраната: „Когато са необходими 
предмети с медицинско предназначение по време на 
извънредни ситуации, свързани с общественото здраве или 
помощ при бедствия, отклоненията от настоящата разпоредба 
са допустими само доколкото са одобрени от „Лекарства за 
Европа“. По принцип получателите следва да са здравни 
организации или държавни институции, а не отделни 
медицински специалисти, като тези облаги в натура подлежат 
на оповестяване като дарения в съответствие с глава 7 от 
настоящия Кодекс, освен ако не са класифицирани по друг 
начин съгласно националното законодателство.“



Социален принос
Компаниите могат да подкрепят общностни и благотворителни инициативи. 
Принос може да се предоставя на утвърдени благотворителни организации, 
граждански организации и организации с нестопанска цел.
 Допълнения в 6.7.3 “Всички получатели на приноси трябва да имат основно 

благотворителна или филантропска цел.
Принос може да се предоставя на организация за здравно обслужване със 
стопанска цел само ако тази организация прехвърля цялата си печалба на 
държавна или публична институция. Компаниите не трябва да субсидират или 
да допринасят за рентабилността на частно предприятие, поради което 
даренията са забранени: а) ако предприятието има частни акционери, или б) 
ако някой медицински специалист би имал финансова полза.“



Социален принос
 Нови изисквания:
 6.7.5 „Компаниите могат да дадат своя принос само в отговор на спонтанно и 

независимо искане от потенциалния получател; т.е. искане, направено от 
организацията, без да е отправена покана от компанията. Публичен призив от 
благотворителна организация с национална или международна известност 
отговаря на това изискване. При изключителни обстоятелства, компаниите могат 
проактивно да даряват, ако: 
 са изпълнени всички други изисквания на точка 6.7; и

 даряващата компания няма и няма вероятност да има търговски интереси във връзка 
с дейностите на организацията получател.

 Отклонения от настоящата разпоредба за целите на извънредни ситуации, 
свързани с общественото здраве или помощ при бедствия, са позволени само 
доколкото са одобрени от „Лекарства за Европа“.



Социален принос
 Ново: 6.7.7 „Компаниите следва да извършват достатъчно комплексна проверка 

на предложения получател, за да се гарантират легитимността на 
организацията и нейната финансова стабилност, както и че приносът няма да 
представлява риск от конфликт на интереси.

 Ново: 6.7.8 „Компаниите трябва да имат процедура за одобрение на приноса. 
Процесът на одобрение трябва да е независим от всички търговски 
съображения и в него не трябва да участва персонал, отговарящ за 
продажбите.“



Взаимодействия с пациенти и 
пациентски организации

 Добавено 6.8.1 “За да се запазят независимостта и 
надеждността на пациентските организации, никоя компания 
няма право да се стреми да бъде единственият финансов 
източник на пациентска организация или на някоя от основните ѝ
програми.“

 Ново: 6.8.8 „Компаниите трябва да имат процедура за 
одобрение за дарения, спонсорство и договорни услуги от 
пациентски организации. Процесът на одобрение на даренията 
трябва да е независим от всички търговски съображения и в него 
не трябва да участва персонал, отговарящ за продажбите.“



Взаимодействия с пациенти и 
пациентски организации

 Ново: 6.8.10 „Програми за подкрепа на пациенти (ППП) са 
финансирани от компанията непромоционални дейности, 
които подпомагат съгласилите се пациенти или лицата, които 
се грижат за тях, директно или чрез техния лекар, да разберат 
и/или управляват по-добре тяхното заболяване. Примерите за 
ППП включват осигуряване на помощ от медицинска сестра с 
цел асистенция при администрирането на терапията, 
пациентска гореща линия или периодична възможност за 
проверка на придържането към лечението. Установените ППП 
трябва да отговарят на всички приложими стандарти и 
изисквания на настоящия Кодекс.“



Процедури за оповестяване



Процедури за оповестяване

 Ново: 7.2.6 “Ако продуктовото портфолио на дадена компания 
включва както продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, така и такива, които се отпускат без лекарско 
предписание, тогава срещите, дейностите и предоставянето на 
стойност, които изцяло или частично включват лекарствени 
продукти, отпускани само по лекарско предписание, следва да 
се считат за напълно обхванати от оповестяването съгласно 
настоящия Кодекс.

 Добавено в 7.4.4: “Ако медицински специалист предоставя 
услуги по договор чрез дружество за консултантски или 
персонални услуги, което се контролира от него или 
семейството му, тогава за целите на оповестяването 
ангажиментът се счита за предоставяне на стойност на този 
медицински специалист.“



Процедури за оповестяване

 Ново: 7.4.5 “Ако компанията сключи договор с организация за 
получаване на услугите на конкретен медицински специалист, 
нает от тази организация, тогава за целите на оповестяването 
ангажиментът се счита за предоставяне на стойност на този 
медицински специалист, дори ако лицето, което извършва 
услугата, не е било пряко компенсирано.”

 Ново: 7.4.10 “Когато дадена компания получава безплатни 
регистрации за конференции като част от пакет за 
спонсорство и ги предоставя на медицински специалисти, 
приетата стойност на предоставянето ще бъде цената, която 
отделните получатели биха платили за себе си към момента на 
сключване на договореностите.”



Процедури за оповестяване

 Ново: 7.4.8 Компаниите трябва да изберат една от следните две 
възможности за представяне на оповестяването си в тази категория:

 7.4.8.1 вариант 1 – оповестяване на броя събития, за които е оказана 
подкрепа всеки поименно посочен медицински специалист, без 
да се предоставя финансова информация.
 (следва изброяване на всичко необходимо, което трябва да бъде 

посочено относно медицинския специлист)

 7.4.8.2 вариант 2 – оповестяване на общите разходи за всяка 
отделна среща и на общия брой медицински специалисти, 
подпомогнати за участие, без поименно посочване на делегатите.
 (следва изброяване на всичко необходимо, което трябва да бъде 

посочено относно срещата)



Процедури за оповестяване

 Предишен Кодекс “Фармацевтичната компания сключва 
договор с юридическо лице за услуги. Предприятието наема
или използва повече от един МС за предоставяне на услуги и 
услугите не са свързани с конкретен МС. В този случай е 
подходящо оповестяването на предприятието да бъде 
направено на обобщена основа.”

 Нов текст: 7.5.4 „Ако компанията сключи договор с организация 
за получаване на услугите на един или повече медицински 
специалисти, наети от тази организация, и не е налице 
изискване конкретни лица да извършват работата, тогава за 
целите на оповестяването ангажиментът се счита за 
предоставяне на стойност към организацията.“



Процедури за оповестяване

 Ново относно Спонсориране на дейности и събития: 7.5.8 
“Сумата, оповестена за всяка здравна организация, е общата 
сума на всички случаи на спонсорство през отчетния период, 
извършено в съответствие с клауза 6.1 от настоящия Кодекс.“

 Ново относно Възнаграждение за услуги: 7.6.3 “Разходите, които 
са пряко свързани с изпълнението на договорената услуга 
(например пътуване, настаняване и храна), не подлежат на 
оповестяване.”



Процедури за оповестяване

 Добавяне в 7.8.3: “Компаниите трябва да спазват изискванията във всяка 
държава, когато е приложимо, по отношение на валутата на оповестяване. В 
противен случай и като цяло, когато предоставянето на стойност не е било в 
местната валута (например такса, платена на лектор от друга държава), 
компанията следва да конвертира подлежащата на оповестяване сума във 
валутата, използвана за оповестяване, и да обясни подхода в своята 
методологична бележка.“

 Ново в 7.9.8: “В държавите, в които компаниите изискват съгласието на 
медицинските специалисти за оповестяване, търсенето на физическо лице, 
чието име не фигурира в доклада, следва да показва обобщените 
оповестявания за медицинските специалисти. Физическото лице може да не е 
получило никакво предоставяне на стойност от компанията или може да е 
отказало да даде съгласието си за оповестяване; ако е възможно, следва да се 
поясни на читателя, че в нито една от двете хипотези не може да се направи 
предположение.”

 Ново: 7.10.2 “Ако режимът на оповестяване на местно равнище не покрива 
изцяло изискванията, посочени в настоящия Кодекс, компаниите трябва 
допълнително да отчитат предоставянето на стойност в съответствие с настоящия 
Кодекс.”



Процедури за прилагане



Процедури за прилагане

 Членуващите компании носят отговорност за разглеждането и 
коригирането на нарушенията на Кодекса на „Лекарства за 
Европа“ и/или кодексите на националните асоциации и се 
насърчават да докладват за евентуални нарушения.
 Ново: процедура за подаване на жалба от организации, които не 

са членове на „Лекарства за Европа“

 Ново: установена е процедура за разглеждане на анонимни 
оплаквания



Приложения

 ПРИЛОЖЕНИЕ  1 – Образец за оповестяване
 ПРИЛОЖЕНИЕ  2 – Процедурен правилник за прилагане 



Благодаря!
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