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Short biography of the speakers and chairs at the workshop  of the 

BULGARIAN ASSOCIATION FOR DRUG INFORMATION 
on 26 of April 2012 in Sofia, Bulgaria 

 
 

 

 

 
Christer Backman received his law degree from the University of Uppsala in 
1977. After serving in district court he worked as a business lawyer. In 1994 he 
joined the Medical Products Agency.  Christer Backman is a senior expert and 
has since 2006 the position of EU-coordinator within Scientific and Regulatory 
Strategies at MPA. During 2008 he served at the European Commission in 
Brussels, D G Enterprise (now DG Sanco) and is representing Sweden in the 
Council Working Party negotiations on the Pharmaceutical Package. 
Christer Backman is the Swedish member of the CMD(h), Pharmaceutical 
Committee and an alternate in Heads of Medicines Agencies (HMA) 
 
Кристър Бакман завършва право в Университета на Упсала през 1977 г. 
След като заема служба в районен съд, той работи като бизнес адвокат. 
През 1994 г. се присъединява към Агенцията за медицински продукти 
(АМП).  
Кристър Бакман е старши експерт и от 2006 г. заема поста координатор на 
ЕС за научните и регулаторните стратегии към АМП. През 2008 г. работи в 
Европейската комисия в Брюксел, D G Enterprise (сега DG Sanco) и 
представлява Швеция в Работната група на съвета, преговаряща по 
фармацевтичния пакет. 
Кристер Бакман е членът от представителят на Швеция в CMD(h), 
Фармацевтичния комитет и заместник председател на комитета на 
ръководителите на агенциите по лекарствата (HMA). 

 
 

 

 

Tatyana Benisheva-Dimitrova  benicheva_tb@yahoo.com 
MD, PhD, DSi, MDRA, MPH, 
 is Associated Professor in Drug Regulatory Affairs at the Faculty of Public 
Health (Medical University - Sofia) and a consultant dealing with consultant 
activities   and at the IDRAC data base of Thompson Reuters where the 
Bulgarian Module was established in 2006 and  updated up till now. She is also 
more than 70 publications in drug regulatory affairs.  
 From 2000 to 2005 she was director of the Drug policy department at the 
Ministry of Health in Bulgaria based on her 10 years experience at the Bulgarian  
drug regulatory authority.  For the period 2000 - 2004   she was a vice chairman 
of the Pricing Committee and a member of the first Positive Drug Committee in 
Bulgaria in 2003. In 2005 an EU-CADREAC scholarship was received and she  
completed a MD in Drug Regulatory Affairs (2004 - 2005) with an award at the 
Bonn University in Germany. Since 2010 she a member of the DIA - Advisory 
Council of Europe and chairman of the Bulgarian Association of   Drug 
Information.www.badibg.org  
Д-р Татяна Бенишева - Димитрова, доц, дмн, МЛРД,  
Д-р Татяна Бенишева-Димитрова е доцент по лекарствени регулации във 
Факултета по обществено здравеопазване към Медицинския университет, 
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София, и консултант на единствената по рода си глобална регулаторна база-
данни IDRAC на Thompson Reuters, където българският модул беше 
създаден през 2006 г. и редовно актуализиран до днес. Занимава се с 
консултантска дейност и има над 70 публикации в тази сфера. През 2000-
2005 г. е директор на Дирекция „Здравна политика” в Министерството на 
здравеопазването и има над 10-годишен опит в българския регулаторен 
орган. През 2000-2004 г. е зам. Председател на Комисията по 
ценообразуването и член на първата Комисия по Позитивния лекарствен 
списък в България. През 2005 г. получава стипендия от EU-CADREAC; през 
2004/2005 г. завършва с награда магистратура по регулаторни дейности в 
Университета на Бон, Германия. Член е на Консултативния съвет за Европа 
на DIA от 2010 г. и председател на Българската асоциация за лекарствена 
информация.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Borislav Borrisov has MD and PhD in parenteral nutrition from the Medical 
Faculty of Sofia and MBA from City University, Seattle, Washington. From 1990 
to 1998 he worked in academic centres in Sofia, Marseille and Paris, in 1997 he 
joined Addenbrooke’s Hospital, Cambridge and until 1998 was a consultant in 
intensive care and investigator in research studies in Sofia. From June 1998 to 
May 2004 he serves as Head of the Bulgarian Drug Agency. During this period, 
he was actively involved in various collaboration with EMEA, EU Commission, 
WHO, CADREAC initiative as well as with organizations such as DIA, ISPOR 
and regional RA projects in CEE, South-East Europe, Ukraine etc. Borrisov 
published regulatory articles in The Regulatory Affairs Journal, Drug Information 
Journal, WHO Drug Information, Good Clinical Practice Journal, Value in Health 
and others.  In May 2004, Borislav founded Prescriptia, an advisory firm in RA, 
drug development, intellectual property and clinical research. 
www.prescriptia.com  
Борислав Борисов. завършва медицина и защитава докторат по 
парентерално хранене в София, има и магистратура по бизнес 
администрация. От 1990 до 1998 работи като аспирант, асистент и 
практикуващ в академични центрове в София, Марсилия и Париж, през 
1997г специализира и в Аденбрукс, Кембридж, междувременно участва в 
редица клин. изпитвания като изследовател. От юни 1998 до май 2004 е 
директор на НИЛС, впоследствие ИАЛ. През този период активно партнира 
с Европейската комисия, Европейската лекарствена агенция, СЗО и други 
международни организации. Има публикации в международни издания в 
областта на лекарствената регулация и фармако-икономиката. През май 
2004г. основава Прескрипция – фирма специализирана в областта на 
лекарствената регулация, клиничните изпитвания, интелектуалната 
собственост и др. www.prescriptia.com 
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Manfred Caeser  holds a Ph.D. in Neurosciences from the University of 
Tübingen in Germany 16 years industry experience with Merck Sharp Dohme 
(MSD), SmithKline Beecham (SB), Diversified Pharmaceutical Services (PBS), 
Altana/Nycomed 4 years in preclinical research, 12 years in disease management, 
pharmaco-economics, pricing and reimbursement in corporate and local roles. 
Since 2007 in consulting; as freelance consultant and in collaboration with Easton 
Associates LLC Recently involved in: 
 - Design and execution of market access strategies at local and corporate level; ---
Execution, analysis, reporting and publication of pharmaco-economic and health 
outcomes data;Involved in AMNOG cost-benefit assessments, editing and 
submission of dossiers; Clients include pharmaceutical industry, biotech and 
medical devise companies. 
 
Манфред Цезaр е доктор по неврология от Университета на Тюбинген, 
Германия. Има 16-годишен опит в индустрията в Merck Sharp & Dohme 
(MSD), SmithKline Beecham (SB), Diversified Pharmaceutical Services (PBS), 
Altana/Nycomed, 4 години в предклиничните проучвания, 12 години в 
контрола на заболяванията, фармакоикономиката, ценообразуването и 
реимбурсирането на корпоративно и местно ниво. Oт 2007 г. в 
консултантския бизнес като консултант на свободна практика и в 
сътрудничество с Easton Associates LLC. Наскоро започна да работи по:  
- дизайн и осъществяване на стратегии за достъп до пазарите на местно и 
корпоративно ниво;изпълнение, анализ, докладване и публикуване на данни 
от фармакоикономиката и здравните резултати;участие в оценки на 
разходи/ползи за AMNOG, редактиране и подаване на досиета. 
Клиентите му са от фармацевтичната индустрия, биотехнологиите и 
медицинските изделия. 

  
Silvia Doumanova, Logistics Director and Compliance Officer, GlaxoSmith 
Kline Bulgaria. Manages the Multi Market Warehouse of GlaxoSmithKline in 
Sofia which provides distribution services for 15 countries in the Balkans, Central 
Asya and Bulgaria. Since 2003 has been working on restructuring of the 
company’s supply chain from the manufacturing sites to those countries, 
inventory stocks consolidation, distribution development and cost optimization. In 
2009 and 2010 participated in a GSK corporate project for redesigning the 
European trading models and supply chain strategy. She has graduated the 
University of National and World Economy in Sofia and has completed a Supply 
Chain Management program in IMD Lausanne.  
Силвия Думанова, Логистичен директор ГлаксоСмитКлайн България. 
Ръководи Дистрибуционен център на ГлаксоСмитКлайн, който обслужва 15 
държави от Балканския полуостров, България и централна Азия. От 2003 
работи по преструктурирането на веригата на доставки от заводите на 
компанията до всички тези държави, консолидиране на стоковите потоци, 
развитие на дистрибуцията и оптимизиране на разходите. През 2009 и 2010 
г. участва в корпоративен проект на ГлаксоСмитКлайн за промяна на 
търговските модели в Европа и стратегията на веригата на доставки. 
Завършила е УНСС и програма по управление на веригата на доставки в 
IMD в Лозана. 
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Ilko Getov is graduated master of pharmacy at the Faculty of Pharmacy in 1988. 
He obtained PhD in Pharmacoepidemiology and pharmacovigilance at Medical 
University Sofia. He has appointed to the staff of the department of Social 
pharmacy at the Faculty of pharmacy in 1996 and received Associate 
professorship in 2005. He specialized in post marketing surveillance and drug 
regulation and gives lectures on Social pharmacy, Pharmaco-epidemiology and 
Clinical pharmacy. He is a member of ISPE, ESCP, EURODURG, etc. At 
national level he is a National consultant on Clinical pharmacy.National 
Consultant in Clinical Pharmacy аnd  tutor of 29 students and three PhD students 
(2 finalised). He has  over 90 scientific papers and over 50 participating in 
scientific events, and co-authorship in books and textbooks. 
Илко Гетов Завършва фармация през 1988г., има специалност по 
“Организация и икономика на аптечното дело” и “Клинична фармация”. 
През 1998г. защитава дисертация “Фармакоепидемиологични проучвания 
върху употребата на антибиотици и психотропни лекарства”. Специализира 
в Университета McGill, Mediterranean School of Medical Statistics and Clinical 
Epidemiology, Harvard School of Public Health и др. Доцент от 2005г.  
Член на български и международни професионални и научни дружества и 
асоциации – ISPЕ, EАСР, ЕАНР, EuroPharma Forum, EURODURG и др. 
Национален консултант по клинична фармация  с преподавателска дейност 
със студенти и специализанти. Научен ръководител на 29 дипломанти и 3 
докторанти (2 защитил). Има над 90 научни труда и над 50 участия в научни 
прояви, авторство и съавторство в учебници и книги.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Assoc. Prof. Valentina Petkova, PhD is associate professor at the Department of 
Social Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Medical University  - Sofia. In 2000 she 
successfully defended her PhD thesis on the topic ”Study of the chronic patient’s 
level of compliance”  She has more than 80 publication in Bulgarian and foreign 
scientific journals, 7 books and manuals and more than 50 participations in 
scientific meetings. She has specialized in Germany (1998), Italy (1999, 2000) 
and the Netherland (2006) in the sphere of Biostatistics, Epidemiology, 
Pharmacoepidemiology, Management and decision making in healthcare,  and 
Pharmaceutical care. She has specialties in Marketing and management at the 
Technical University – Sofia, Organization and economics of pharmaceutical 
practice, Organization and economics of pharmaceutical manufacturing and 
Clinical pharmacy at the Faculty of Pharmacy, Medical University – Sofia. In 
2012 she sucessfully defended a diploma thesis and achieved MSc in Public 
health and health management. 
 
Проф. Валентина Петкова, дфн, завършва фармация през 1996г., има 
специалност по „Организация и икономика на дистрибуторска и аптечната 
практика", „Организация и икономика на фармацевтичното производство” и 
„Клинична фармация".Национален консултант по организация и икономика 
на фармацевтичното производство. Придобива втора магистратура по 
маркетинг и мениджмънт към Технически университет – София. През 
2000г. защитава дисертация на тема „Проучване на съгласието 
(комплайънс) с лекарствената терапия при хронично болни пациенти”. 
Специализира в университетите McGill - Canada, Harvard School of Public 
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Health, RUG University of Groningen и др. Доцент от 2008г. Член е на 
български и международни професионални и научни дружества и 
асоциации – БФС, Научно Дружество по Фармация, Американската 
Асоциация по Диабет, Международното дружество по История на 
фармацията, EURODURG и др. Има над 70 научни труда и над 30 участия в 
научни прояви, авторство и съавторство в учебници и книги. 
 

 
 
Alexandra Savova, PhD is  an assistant prof. and a  lecturer at the course of 
“Social Pharmacy and Pharmaceutical legislation”, “Pharmacoeconomics” and 
„”Medical Devices”  in Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia. She has 
more than 12 years experience of leading pharmaceutical companies in the 
marketing authorization of medicinal products, pharmacovigilance system and the 
use of nutritional supplements.  She has over 40 scientific publications, 
participated in many international training on developments in the European 
pharmaceutical legislation, co-authorship in textbooks. 
Александра Савова, дф, е преподавател във Фармацевтичен факултет на 
Медицински университет - София  по дисциплините „Фармакоикономика”, 
„Социална фармация и фармацевтично законодателство” и „Медицински 
изделия”. Има специалност по “Организация и икономика на аптечната и 
дистрибуторската практика”. Притежава практически опит от водещи 
фармацевтични представителства в областта на разрешаването за употреба 
на лекарствените продукти, проследяването на лекарствената безопасност и 
хранителните добавки. Има над 40 научни труда, участия в много научни 
прояви, участия в международни обучения относно новостите в 
европейското лекарствено законодателство, съавторство в учебници. 

 

 

Rumyana Sharenkova has more than 20 years of experience in the pharma- 
ceutical industry. She started her carrier as a research associate for the Chemical 
and armaceutical Research Institute (NIHFI) – Sofia, then after moving to the business 
side she occupied key management positions in Slovakofarma- Bulgaria, Zentiva 
International and Hartmann. In 2006 Rumyana joined the team of Actavis Bulgaria as 
Regulatory Affairs Director. 
Румяна Шаренкова има над 20-годишен опит във фармацевтичната 
индустрия. В началото на кариерата си е работила като научен сътрудник в 
Научно-изследователски химико-фармацевтичен институт (НИХФИ) – 
София, а след преминаването си в бизнес-сферата е заемала ключови 
мениджърски позиции в Словакофарма-България, Зентива Интернешънъл и 
Хартман. През 2006 година, Румяна се присъединява към екипа на Актавис 
България като Директор Нормативно регулиране. 

. 

 

Assena Stoimenova, PhD is a professor of social pharmacy and pharma-ceutical 
law, pharmacoeconomics and medical devices in the Faculty of Pharmacy, 
Medical University of Sofia. She has over 80 scientific pub-lications and co-
authorship in textbooks, and monographs.  Her main research interests are in 
pharmacoeconomics, regulation of the pharma-ceutical profession, good practices, 
rational drug use, the use of nutritional supplements etc. 
Assoc. prof. Stoimenova has lectured at continuing education programs for the 
masters of pharmacy from 2005. She was Chairman of the Quality Committee of 
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Bulgarian Pharmaceutical Union (2007-2010). Vice president of Bulgarian  
Pharmaceutical Union as of 2010. 
Асена Стоименова, дф, е преподавател по социална фармация и 
фармацевтично законодателство, фармакоикономика и медицински изделия 
във Фармацевтичен факултет на Медицински университет-София. Има над 
80 научни публикации и съавторство в учебници, учебни помагала и 
монографии. Основните й научни интереси са в областта на 
фармакоикономиката, регулация на фармацевтичната професия, добри 
практики, рационалната лекарствена употреба, употребата на хранителни 
добавки и др. Доц. Стоименова е лектор в програми за продължаващо 
обучение на магистър-фармацевти от 2005 г. Председател на Комисията по 
качество на Български Фармацевтичен Съюз (2007-2010 г.). Заместник-
председател на УС на БФС.  

 

 

Professor Dr. rer. nat. Barbara Sickmüller studied pharmacy from 1967-1970 
in Marburg  (Germany) and got the doctorate from the Institute for 
Pharmaceutical Chemistry, Marburg (Dr. rer. nat.) in 1974. From 1977 she 
worked as a scientific executive at the Association of the German Pharmaceutical 
Industry (BPI). In 1979 she took over the section "Drug Safety" of BPI. 
1984/1985 she had a sabbatical year in the USA. From August 1988 head of the 
department "Medical affairs" and from February 1997 Director of the Medicines 
and Pharmacy Division of BPI. In March 2000 she was appointed as Deputy 
Director General of BPI. Since March 2012 she has retired and is now active as 
Senior Scientific Advisor for BPI. Since 1987 until 2011 she gave yearly 
lectureships in the department of Pharmacy, University of Marburg, on "Drug 
Legislation".   
January 2000 she was appointed honorary Professor of the University of 
Marburg/Lahn. In addition she gives lectureships for the Master of Drug 
Regulatory Affairs at the University in Bonn.The German Ministry of Health 
appointed her as Member of the Advisory Committee on prescription of 
pharmaceutical products giving recommendations for the classification of 
medicinal products in Germany. She was member of several Working Groups of 
the Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) and of 
EFPIA (European Association of Pharmaceutical Industry and Associations). 
Since 2008 she is active within several working groups of EUCOPE – the 
European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs, which provides a 
platform for discussion for pharmaceutical entrepreneurs. 
 
Професор доктор на науките Барбара Сикмюлер учи фармация от 1967 до 
1970 г. в Марбург, Германия, и получава степен доктор на науките от 
Института по фармацевтична химия, Марбург, през 1974. От 1977 г. работи 
като научен ръководител в Асоциацията на германската фармацевтична 
индустрия (BPI). През 1979 г. поема отдела „Лекарствена безопасност” на 
BPI. 1984/1985 е в отпуск в САЩ. От август 1988 г. оглавява отдела 
„Медицински дейности”, а от февруари 1997 г. е директор на Отдел медицина 
и фармация на BPI. През март 2000 г, е назначена за заместник генерален 
директор на BPI. От март 2012 г. се оттегля в пенсия и понастоящем развива 
дейност като старши научен консултант към BPI. От 1987 до 2011 г. изнася 
ежегодно лекции по „Лекарствено законодателство” в департамента по 
фармация към Университета на Марбург. 
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 През януари 2000 г. е назначена за почетен професор на Университета на 
Марбург/Лан. Също така, изнася лекции за магистратура по регулаторни 
дейности в Университета на Бон. 
Германското Министерство на здравеопазването я назначи за член на 
консултативния съвет по предписването на фармацевтични продукти, който 
дава препоръки за класификацията на лекарствените продукти в Германия. 
Била е член на редица работни групи на Съвета на международните 
организации по медицински науки (CIOMS) и на EFPIA (Европейската 
асоциация на фармацевтичната индустрия и асоциациите). От 2008 г. е 
активна в състава на няколко работни групи на EUCOPE – Европейската 
конфедерация на фармацевтичните предприемачи, която осигурява на 
фармацевтичните предприемачи платформа за обсъждания  

 

 

Dr Gesine Bejeuhr, PhD, currently serves as Senior Manager at vfa, the German 
Research-Based Pharmaceutical Companies association, where she coordinates 
several expert groups (with a focus on Regulatory Affairs, Production, Quality and 
Environment), develops industry positions and represents the association at 
European level. She was previously for four years in charge of Regulatory & Safety 
Intelligence for Grunenthal.  
She started her career as State inspector (for pharmacies, hospitals, Good 
Manufacturing Practice) at national and international level. In addition to being a 
member of the DIA Advisory Council Europe (ACE) she is the Vice Chair of SIAC 
Leadership Council and the Chair of the Pediatric SIAC. Gesine has also been 
involved as one of the initiators and program committee members in a series of 
complimentary ACE workshops in Central and Eastern Europe. She is a graduate of 
the Christian-Albrechts-University Kiel, School of Pharmacy and obtained her Ph.D. 
at Rheinische Friedrich-Wilhelms-University Bonn, Germany. 
 
Д-р Гезине Бежьор, понастоящем изпълнява длъжността старши мениджър 
във VFA, германската асоциация на научноизследователските 
фармацевтични компании, където координира няколко експертни групи (с 
фокус върху регулаторните дейности, производството, качеството и 
околната среда), разработва индустриални позиции и представлява 
асоциацията на европейско ниво. В течение на четири години е отговаряла 
за разузнаването по регулаторните дейности и безопасността в Грюнентал. 
Започва кариерата си  като държавен инспектор (на аптеки, болници, 
Добрата производствена практика) на национално и международно равнище. 
Наред с качеството си на член на Консултативния съвет за Европа (ACE) на 
DIA, тя е вицепрезидент на Ръководния съвет на SIAC и председател на 
Педиатричния комитет на SIAC. Гезине е участвала и като един от 
основателите и член на програмния комитет на редица допълващи ACE 
работни групи в Централна и Източна Европа. Завършила е Факултета по 
фармация към Университета Христиан-Албрехтс в Кил, и получава 
докторска степен в Университета Райнише Фридрих Вилхелмс в Бон, 
Германия. 

 
 Tatyana Kamburova is a graduate of ”Paissiy Hilendarski”University of Plovdiv 

in the major of General Biology. At the beginning of her carrier, she worked as a 
research associate at the Institute of Physiology of the Bulgarian Academy of 
Science - Sofia, where she defended PhD in the field of experimental 
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neuropsychopharmacology. She published 36 articles in the field of experimental 
neuropsychopharmacology in scientific journals and had 66 participations in 
different forums. In 2000 she joined Sopharma AD, where she was appointed first 
as a pharmacology expert in Pharmacovigilance at Research and Development 
Directorate, then as an expert in medical and regulatory affairs, branch of 
Pharmacovigilance, at Medical and Regulatory Affairs Department of Medical 
and Regulatory Affairs Directorate. During this period she took part with 
presentations in the training courses on Pharmacovigilance organised by 
Sopharma AD, as well as in many qualification courses in this country and 
abroad.  
Татяна Камбурова, завършва Пловдивския Университет ”Паисий 
Хилендарски” – специалност обща биология. В началото на кариерата си е 
работила като научен сътрудник в Институт по физиология БАН - София, 
където защитава PhD в областта на eксперименталната 
невропсихофармакология. В областта на експерименталната 
невропсихофармакология има публикувани 36 статии в научни списания и 
66 участия в различни форуми. В 2000 година постъпва във фирма Софарма 
АД, където последователно работи като специалист–фармаколог с 
насоченост към Лекарствена безопасност в дирекция “Наука и развитие” и 
експерт медико-регулаторни дейности, профил Лекарствена безопасност в 
отдел “Медико-регулаторни дейности” към Дирекция “Медицински и 
регулаторни дейности”. За този период е участвала в провеждането на 
обучителните курсове по Лекарствена безопасност, организирани от 
Софарма АД с презентации, а също и в редица квалификационни курсове у 
нас и в чужбина 

 

 

Teodora Lyuleva is graduated master of medicine at the Faculty of  
Medicine Sofia since 2005. After graduation she has worked in  
Sanofi-Aventis as pharmacovigilance associate and Pharmacovigilance  
Head, consequently. Since 2010 she is also responsible for the  
safety management of Zentiva portfolio in Bulgaria.   
Teodora is certified internal auditor since 2009. 
 
Теодора Люлева е завършила магистър по медицина в Медицински 
университет -  София през 2005 г. След дипломирането си работи в 
Sanofi-Aventis като сътрудник по лекарствената безопасност, на която е 
ръководител.От 2010г. отговаря за управлението на безопасността на 
портфолиото на Зентива в България. Теодора е сертифициран вътрешен 
одитор от 2009г.  

 

 

Livia Stankovics holds a MSc (biology), DSc (genetics), PhD. (biology) and 
postgraduate diploma in Law from the Eötvös Loránd University. She has obtained a 
certificate in Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance from the University 
of London, London School of Hygiene and Tropical Medicine. She has more than 
16 years industry experience with Chinoin, Sanofi-Synthelabo and Sanofi-
Aventis. Livia is an invited speaker of DIA, TOPRA, NextLevel Pharma, IIR, 
Informa; course organizer of the Hungarian Pharmacovigilance Academy; 
Module Coordinator (Pharmacovigilance) of Pharmaceutical Medicine 
Postgraduate Diploma Course; Guest Professor at Debrecen Medical University 
and Semmelweis Medical Univerisity. 
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Ливия Станкович е магистър по биология, доктор по генетика, доктор по 
биология и притежател на следдипломна квалификационна степен по право от 
Университета Йотвьош Лоранд. Притежава сертификат по фармакоепидемиология 
и лекарствена безопасност от Лондонския университет, Лондонския факултет по 
хигиена и тропическа медицина. Има над 16-годишен опит в индустрията в 
Chinoin, Sanofi-Synthelabo и Sanofi-Aventis. Ливия е гост-лектор на DIA, 
TOPRA, NextLevel Pharma, IIR, Informa; организатор на курсове на 
Унгарската академия по лекарствена безопасност; модулен координатор 
(лекарствена безопасност) на следдипломния курс по фармацевтична 
медицина; гост-преподавател в Дебреценския медицински университет и 
Медицинския университет Земелвайс. 

 
 
 

Kremena Georgieva, MD  -  Medical Director GSK Bulgaria 


