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История на Българска Асоциация за Лекарствена Информация 
БАЛИ 

Създаване на Българска асоциация за лекарствена информация 
 През ноември 2010 г., група от 15 съмишленици и ентусиасти се обединяват около идеята 
за асоциация с нестопанска цел и учредяват БАЛИ. 
 
Инициатори на учредяването са проф. Татяна Бенишева и проф. Генка Петрова, които с 
дългогодишния си опит и широк кръг от контакти, както с национални, така и с  
европейски експерти по лекарствени регулации у нас и в ЕС, поставят началото на 
активната научно-образователна и практически приложима дейност на асоциацията.  
Дейността на асоциацията започва с учредяване на Управителен съвет, състоящ се от 5 
представители на учредителите с председател проф.Татяна Бенишева.  
 
 

Управителен съвет до 2013г. 

  
 
През 2013г.  на общото събрание на Управителния съвет е избрана за председател доц. 
Добриана Сиджимова, а доц. Петя Трендафилова влиза на мястото на проф. Татяна 
Бенишева, която преминава на друга длъжност, като председател на новоучредения 
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти. 
 
В хода на годините, административният екип на БАЛИ постепенно нараства и към 
момента е съставен от 6 човека, като паралелно с административните дейности, 
организирането на семинари и курсове, се разгръщат и редица регулаторни инициативи.  
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Aдминистративният екип на БАЛИ:  
Рина Георгиева, 
Румяна Стоянова,  
Недялка Ташкова,  
Веселина Тодорова, 
Радка Пенчева,  
Николай Тонев – до 31.08.2015 г., 
Петър Сивчев 
 

 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
Основни дейности и цели 
Основните дейности и цели са заложени в устава на БАЛИ и са насочени върху 4   
основни области: 
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Динамика на членове за периода 2011 - 2014г. в БАЛИ 
През годините БАЛИ се утвърждава като уникална платформа за обсъждане и вземане на 
решения по регулаторните дейности в сферата на лекарствената политика. Показателен е 
фактът, че асоциацията стартира   през 2011 г. с 21 индивидуални и 28 корпоративни членове, а   през 2014 г. те са съответно –58 индивидуални и 46 корпоративни членове 

(Фиг.1)  
Тенденцията е в увеличаване на индивидуалните членове с 76%, а корпоративните с 64%, 
като корпоративните членове, към момента са 217 представители, служители в 
съответните компании, които активно се включват във форумите и семинарите и голяма 
част от тях са изключително активни.  
В годините е видно непрекъснатото нарастване на членовете на БАЛИ и това се дължи до 
голяма степен на усърдността на Управителния съвет и  на административния екип на 
БАЛИ 
Фигура №1 – показва изявената тенденция на засиления интерес  
и увеличаване на броя на членовете на асоциацията. 
 
 
 
 
 

 



4 

 
 
 
Обучителни семинари и курсове 
Дейността на БАЛИ е свързана с изпълнение на заложените цели в устава и е насочена 
към системни образователно - регулаторни кампании, каквито до момента липсват в 
страната. 
През посочения 5-годишен период  2011-2015г. са проведени   8 обучителни семинара и   4 курса с общо 18 модула.  
 
Брой участници в семинарите и курсовете за периода 2011-2015 г. Курсистите през този период от пет години са общо 2246, равностойно на числеността на 
студентите в един университет и се разпределят, както следва:  874 участници във форумите (2011-2014 г.)  1372 участниците в курсовете (2012-2015 г.) 

 
     Фиг.2 Показва броя на участниците в семинарите през годините: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Официални приветствия към участниците в мероприятията на БАЛИ са били  
отправяни от председатели и представители на Комисия по здравеопазване при  
Народното събрание, Ресорни министри,  Деканите на Факултет по обществено  
здраве и Фармацевтичен факултет при МУ-София 

 
Лектори за периода 2011 – 2015 г.  

     Курсистите за посочените четири години  (2012г.-2015г.) са обучавани  от:  общо 83 лектора в отделните форуми   общо 84 лектора в модулите на отделните курсове 
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От общо 167 лектори, които са взели участие в семинарите  и курсовете на БАЛИ за целия 
период, 32 са чуждестранни лектори от чужди компании и регулаторни институции.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
      
    От резултатите е видно, че БАЛИ разчита предимно на български лектори, които 

допринасят за българския опит в страната, в областта на лекарствените регулации, което е 
от изключително значение за нашите членове.  
 От друга страна чуждестранните лектори уведомяват за промените в европейските 
лекарствени регулации, което значително улеснява достъпа до новите процеси в областта 
на регулациите на лекарствата у нас, тъй като регулаторните институции са претоварени и 
не могат да осъществят такива логистични дейности. 
 
 
 
 
Фиг. 4 Показва броя лектори в семинарите през годините: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От особено значение за оптимизирането на дейността и целите на БАЛИ са оценките на 
членовете, изразени чрез анкетно допитване на всяко, организирано от БАЛИ 
мероприятие.  
През годините са обработени общо 1191 анкетни карти и половината от всички участници 
са дали обратна връзка за проведените мероприятия. Отзивите са изключително 
положителни и стимулиращи за екипа на БАЛИ, за да продължи напред.  

      Курс по Лекарствени регулации 2014 г. 
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Асоциацията постоянно се интересува от актуалните проблеми, които вълнуват членовете 
и реагира своевременно, като включва предложените теми в инициативите си.  
 

  
Боровец - Семинар 2013 
 
 
 

 Лектори на семинар 2012 
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Курс 2012 
 

  
Лектори и гости - 09 Март 2011г. 
 
За авторитетната експертиза, споделена на форумите на БАЛИ,  допринася 
професионализмът на лекторите – представители на академичните среди, на индустрията, 
на регулаторните органи в България и страните-членки на ЕС.  
 
През изминалите ползотворни 5 години БАЛИ се е фокусирала основно върху следните 
направления :  Законодателство по лекарствено проследяване в ЕС.   Валидиране на Процедура по взаимно признаване и Децентрализирана    процедура; Генерични лекарствени продукти.  

 Лекарствена безопасност и Организацията на лекарствената безопасност   Изисквания към ДДП/ДПП за борба с фалшифицираните лекарства   Паралелна търговия  
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  Системи за ценообразуване и реимбурсиране на лекарства в ЕС  Клинични изпитвания  в ЕС и мн. др.  Медицински изделия - промени в регулаторната рамка в ЕС;  Цени и реимбурсиране на лекарствените продукти   НТА - в България и другите страни на ЕС  Система за проследяване на лекарствената безопасност;   Комитет за проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) - цели и 

отговорности;  Доклади Риск/Полза;   Роля на регулаторните органи и Комитетите към ЕМА;   Фармаковиджиланс инспекции  Актуална регулаторна рамка на информацията за лекарствените продукти- КХП 
и листовка.   Клничните проучвания - промени в съответствие с новия    Регламент 536/2014,  в сила май 2016   Персонализирана медицина -  медицински продукти 
 

Създадена е уникална здравна законова база данни в затворената интернет-страница 
на асоциацията. 
От съществена полза за членовете на БАЛИ, е достъпът до уникална здравна законова база 
данни в затворената интернет-страница на Асоциацията.  
В базата данни се поддържат 13 здравни закона със съответните им подзаконови 
нормативни актове (наредби), които се актуализират при  публикуването на изменения  в 
Държавен вестник. 
От 11.2015 г. на сайта на БАЛИ http://badibg.org/ са създадени нови директории,  които са 
както следва: 

- International Regulatory Affairs (ICH - International Conference of Harmonisation; IGDRP 
- International Generic Drug Regulatory   Program; IPRF - International Pharmaceutical 
Regulatory Forum) - Product information (Product information EU Documents, Product information BG 
Documents) 

- PharmacoVigilance – EU and BG Documents 
- 5 years BADI 
- HTA (Health Technology Assessment) 
- Registers of medicinal products in the EU 
- Food and Cosmetics 

 
Считаме, че всички тези нови директории, събрани на един сайт ще бъдат изключително 
полезни за членовете на Асоциацията. 
 
Екипът на БАЛИ известява по имейл членовете си за ключови промени и инициативи в 
областта на лекарствените регулации в България и ЕС. 
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БАЛИ се налага и като търсен партньор при изготвянето на експертни становища по 
ключови проблеми, в областта на лекарствената регулация. БАЛИ изготвя резюмета на 
публикуваните закони и наредби в областта на здравеопазването.  
 
През изминалите години, представители на БАЛИ активно участваха в няколко работни 
групи към МЗ, на които се взеха решения за новите моменти в законодателството, относно 
ценообразуване, реимбурсиране, лекарствена безопасност и фалшиви  
лекарства. БАЛИ също така категорично изразява и позицията си чрез становища, 
адресирани до Комисията по здравеопазване към Народното събрание по значими 
проблеми, водещи до промени в системата. 
Комуникация с членовете 
БАЛИ поддържа ефективна двупосочна комуникация със своите членове и ги информира 
регулярно за всички регулаторни новини и съобщения, които се публикуват от МЗ, ИАЛ, 
КЗ, МС, НСЦРЛП и НЗОК. 
На интернет-страницата се поддържат актуалните регистри и направления в областта на 
лекарствата, които се актуализират от Европейската Комисия и ЕМА. 
 
Поддържат се и актуални направления за намиране на работа у нас и в чужбина от 
регулаторни институции и фармацевтични компании. 
 
 
БАЛИ поощрява подобна активност чрез организирането на томболи и раздаването на 
награди.  
 
Ето и някои от победителите в курсовете през годините. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ползите  от членството в БАЛИ:   Достъп до актуална уникална нормативна база данни с 13 здравни и лекарствени 

закони и 146 наредби. 
  Регистрации за конференции и събития и до 50% отстъпки в таксата за участие в 

курсове за обучение. 
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 Регулаторна 
информация    
сайтовете на 
ИАЛ, МЗ, 
НСЦРЛП, НЗОК 

и др., която се  
публикува 
регулярно.   Възможност за 
контакти с други 

експерти от регулаторните органи и компании и участие в изградена мрежа от 
регулаторни експерти в  страната, които обменят информация и общуват помежду 
си. 

 
 
Инициативи на БАЛИ за  2015г. 
БАЛИ проведе научен семинар на 30 април 2015 г., който се състоя в Централ Хотел 
Форум пред пълна зала от представители на тясно профилирани специалисти по 
фармацевтични регулации.  
Основните акценти бяха свързани с европейските и национални инициативи по 
отношение на: Паралелна търговия; Регулации при медицински изделия; Цени и 
реимбулсиране на лекарствени продукти; Оценка на здравни технологии. 
 
В своето приветствено слово д-р Даниела Дариткова, председател на Парламентарната 
комисия по здравеопазване, изрази адмирации за активната дейност, която развива БАЛИ и 
отбеляза, че разчита резултатите от семинара да бъдат предоставени на Комисията, с цел 
оптимизиране на регулаторната среда в бранша. 

 
В поздравителния адрес на Министъра 
на здравеопазването,  д-р Петър 
Москов, се акцентира върху 
значимостта от споделянето на опит с 
европейските регулаторни институции 
и експерти от неправителствени 
организации, за повишаване на 
ефективността на Националната 
лекарствена политика. 
 
 
Доц. Асена Стоименова, изпълнителен 

директор на ИАЛ, отправи своето приветствие към организаторите и участниците във 
форума и подчерта необходимостта от тясно сътрудничество между всички участници в 
системата, като посочи значението на БАЛИ в този процес.  
 
 
 
Проф. Генка Петрова, зам. ректор на МУ-София изрази удовлетворението си от факта, че 
болшинството от участниците в семинара, които са активно работещи в областта на 
лекарствените регулации, са възпитаници на Медицински университет – София. 

 Форум 30 април 2015г. проф. Татяна Бенишева, проф. Цекомир 
Воденичаров, проф. Генка Петрова,  д-р Даниела Дариткова 

 Форум на БАЛИ 30.04.2015г.  
Д-р Даниела Дариткова - председател на КЗ и доц. Асена 

Стоименова – изп. Директор на ИАЛ 
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Проф.д-р Цекомир Воденичаров, Декан на Факултета по обществено здраве при МУ-
София, в приветственото си слово изведе експертността, като основно условие за 
развитието и ефективното функциониране на лекарствената политика и подчерта, че 
именно интелекта е валутата на бъдещето. 

 
По време на Форума, в който се включиха над 
150 човека, бяха презентирани различните 
аспекти на лекарствените регулации.  
 
Хайнц Кобелт, който е директор по 
европейските въпроси на European Association of 
Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC), 
представи инициативите в ЕС за гарантиране на 
безопасността на доставките по веригата и 
сектора на паралелна дистрибуция.  
 

Паралелната търговия с лекарствени продукти беше анонсирана от Сузане Швaаб, 
представител на Немския федерален институт за лекарства и медицински изделия 
(BfArM). 
 
 
Барбара Сикмюлер – консултант към BPI, изнесе лекция, относно актуализацията на 
прилагането на законодателството и процедурите, във връзка с фалшифицираните 
лекарствени продукти в ЕС, което е основна предпоставка за създаването на European 
Medicines Verification System. 
 
От позицията на индустрията, бяха дискутирани въпросите за основните перспективи на 
процедурите за вариации,  както и бяха демонстрирани различни практически  подходи за 
това (Делина Гигова – Pfizer и Манфред Мелцер - Almirall Hermal GmbH).  
 
Значението и необходимостта от 
прецизно изготвяне и проследяване, 
до колко се спазва информацията за 
пациента, заложена в листовките 
към лекарствените продукти, беше 
разисквана от Малте Мелцер (Saidia 
Pharma Services). 
 
Третата сесия беше посветена на 
проблемите, свързани с 
актуализацията на европейското 
законодателство в областта на медицинските изделия, както и въпросите, касаещи 
лекарствената безопасност на медицински изделия (Ивелина Гаджева - Lindeq). 
 
Актуалната ситуация за реимбурсирането на лекарствените продукти през 2013-2014г. в 
България, беше подробно анализирана от проф. Татяна Бенишева (ФОЗ, МУ-София) 
 
 
 

 
Над 150 участници  във Форум 30.04.2015г.  
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БАЛИ проведе и Есенен курс по Лекарствени регулации 2015 г., на който присъстваха  
 
 

През есента на 2015 г. БАЛИ проведе 
успешно курс по Лекраствени 
регулации, който беше проведен от 4 
модула на следните дати. Модул 1 - 09. 10. 2015 г. Актуална 
регулаторна рамка на информацията  за 
лекарствените продукти- КХП и 
листовка; Клиничните проучвания - 
промени в съответствие с новия 
Регламент 536/2014,  в сила май 2016; 
Персонализирана медицина и 
медицински продукти. 

Модул 2 - 23.10. 2015 г  - Лекарствена безопасност- актуална регулаторна рамка - I част  
Модул 3 - 13.11. 2015 г.  - Лекарствена безопасност-актуална регулаторна рамка  - II част 
Модул 4 - 27.11. 2015 г - Медицински изделия-промени в регулаторната рамка 
Цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и НТА - в България и другите страни на 
ЕС  
 
В курса участваха 394 участника, което 
потвърждава значителния интерес към 
това събитие и значимостта му в 
подпомогане на регулаторната дейност у 
нас в областта на фармацията. 
Презентации изнесоха 5 чуждестранни 
гост – лектори, 13 български лектори, 
както и двама лектори от Изпълнителна 
Агенция по Лекарствата. 
В курса се усвоява последната актуална 
регулаторна информация от ЕС; 
Подпомага се професионалната 
квалификация и преквалификация относно лекарствената законодателната рамка у нас, 
вкл. в ЕС; Проследяват се промените   на разрешителните режими  на лекарствата и 
пускането им на пазара; Представят се актуалните системи за лекарствена безопасност и 
клинични изпитвания; Анализират се процесите на ценообразуване, реимбурсиране и HTA 
в ЕС, вкл. и у нас;  Проследяват се измененията в  законодателството на медицинските 
изделия в ЕС, вкл  и у нас; Възможност да се използва опита на други страни от ЕС.  

Модул 3 - Лекарствена безопасност-
актуална регулаторна рамка  - II част 
Маг. фарм Румяна Стоянова, доц Петя 
Трендафилова, проф. Барбара Сикмюлер, 
Лена Геберт, Екатерина Генова, д-р Капка 
Кънева, д-р Мария Петрова, д-р Аксел 
Тиле, проф.Татяна Бенишева, Марин 
Шицов, Мария Долева, д-р Вили Топалова, 
доц. Добриана Сиджимова. 
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 5 години БАЛИ  Българска Асоциация за Лекарствена Информация – БАЛИ  чества своя 5 - ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ на  11 ноември 2015 г. в зала София - сградата на ИНТЕРПРЕД  гр. София 1040,  бул. "Драган Цанков" № 36. По време на мероприятието (коктейл) се проведе конкурс  на тема:  „Иновации в сферата на здравеопазването”.  

  
Целта на конкурса e свързана с това да даде възможност на членовете на асоциацията и 
други участници  да запознаят аудиторията с иновации, свързани със здравеопазването, 
като това може да бъде нов иновативен лекарствен продукт, медицинско изделие, 
хранителна добавка, козметика, софтуерен продукт, нов метод на работа или процес в 
областта  на лекарствените регулации или в здравеопазването.  
Конкурсът е насочен към сферата на лекарствените регулации и мероприятия в областта 
на общественото здраве. 
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Класираните в конкурса бяха следните фирми: 
 

 
 

   
 На 25 март 2016 г. се проведе безплатно обучение за членовете на БАЛИ, с подкрепата на 
ФОЗ.Темите, които бяха обхванати са следните: 
 Оценка на здравните технологии - принципи и практики  
 Комисия по редки заболявания – цел, задачи и функции 
 Приложение на многокритериен анализ при оценка на здравни технологии за редки 
болести 
 Различните подходи за оценка  стойността на лекарства-сираци използвайки НТА:  
 Доказателствата от 4 европейски страни 
 Развитие на ОЗТ и законодателство в България 
 Примери за прилагането на ОЗТ в България /проучване в реална терапевтична среда 
на разходите за лечение на ХОББ/ 
 
Място на провеждане 
УМБАЛ „Света  Екатерина”, бул. „Пенчо  Славейков“ №52, София  
Проф. Цекомир  Воденичаров – Декан на ФОЗ, МУ-София; Доц. Добриана Сиджимова 
откриха семинара. 
Модератори бяха: Проф. Татяна Бенишева, Елена Никод, Проф. Георги Христов, Доц. 
Антония Янакиева, Проф. Румен Стефанов, Георги Искров, д- Борисла Борисов, Проф. 
Генка Петрова, гл.ас.Мария Димитрова 

Кредоуеб – презентация 
Синексус – презентация 
Амджен – клип 
Вьорваг Фарма България 
– презентация   
Новартис – клип 
АбВи – клип 
ГлаксоСмитКлайн - клип 
Анджелини Фарма – 
клип 
Колфарма - клип 
Рамус – клип и брошура 
Колфарма – рол- банери 
Натстим – листовка 
Алианс Съсвисис – 
презентация 
Медокеми Лимитит – 
рол-банер 
Смарт био – рол-банер 
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 На 27 май 2016 г. БАЛИ организира семинар в залата на Интерпред - бул. „Драган 
Цанков” № 36, гр. София. 
На мероприятието присъстваха 150 участници, като официални гости на събитието бяха 
представители на Народното събрание - д-р Даниела Дариткова, Изпълнителна агенция по 
лекарства, Комисията за оценки на здравни технологии (ОЗТ), Факултет по обществено 
здраве при М – София, представляван от проф. Цекомир Воденичаров и фарма 
индустрията. 

Изтъкнати експерти като проф. Панос 
Канавос, директор в London School of 
Economic и г-н Питър Бахман, 
председател на Координационната група 
- CMD(h), със седалище в ЕМА изнесоха 
доклади, относно предизвикателствата в 
оценки на здравни технологии и 
разрешителните режими MRP/DP. 
Участниците имаха шанс да споделят 
добри практики и да обсъдят някои 
предизвикателства и неясноти при 
прилагането на лекарствените регулации 

у нас и по-специално на оценки на здравни технологии. 
 
ПРОГРАМА  
ФОРУМ 27 МАЙ 2016 г. : 
 
Сесия 1  9:15 - 11:00: - Паралелна търговия в страните – членки;  
Фалшиви медицински продукти; Клинични проучвания 
 
Сесия 2 11:30 - 13:30 -  Педиатрични лекарства -   нови     практики  и предизвикателства; 
HTA  - концепция и предизвикателства. 
 
Сесия 3 
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14:30 - 16.30 – Оценка на здравни технологии (ОЗТ/НТА) 
 
 

 
 
 
БАЛИ проведе научен семинар на 26 май 2016 г., който се състоя в зала „Централ” на 
Интерпред- София от представители на тясно профилирани специалисти по педиатрични 
регулации.  
 На мероприятието присъстваха 30 участници, а сред тях и изтъкнати експерти. Заедно с 
Маркус Хартман  (Ecc – Oncology, Германия), д-р Клаус Розе (Klausrose Consulting, 
Швейцария/ коментира актуалната ситуация в областта на педиатричните лекарства и  
клинични изпитвания, спрямо Регламент 536/EC. 
 

  
Д-р Розе често е говорител на международни конференции и публикува на регулярно ниво. 
Той е редактор на три учебника в областта на педиатричното лекартвено развитие.  
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Като обобщение на изминалия форум може да се отбележи, че целите на мероприятието 
бяха постигнати, а участниците имаха шанс да почерпят опит директно от източника, да 
споделят добри практики и да обсъдят някои пропуски и неясноти при прилагането на 
лекарствените регулации у нас.  
 
ПРОГРАМА  
ФОРУМ 26 МАЙ 2016 г. : 
 14:10- 15:30 – Европейско и американско педиатрично законодателство 
 
15:30- 16:00 – Предизвикателства пред педиатричните клинични изпитвания 
 
16:45- 18:00 – Европейски педиатричен изследователски план (ПИП) 
 
БАЛИ вече се фокусира на организацията на предстоящия Есенен курс - 2016, който ще 
включва следните тематични направления: Лекарствени регулации; Разрешителни 
режими; Лекарствена безопасност; Цени и реимбурсиране на лекарствени продукти; 
Oценки на здравни технологии - основни понятия и изготвяне на анализ; Медицински 
изделия и безопасност. 
 
 
 
Приложение 1: 
 
15 учредители:  
1. Проф.Татяна Бенишева-Димитрова 
2. Проф. Генка Петрова-Ташкова 
3. Проф. Валентина Боянова Петкова 
4. Доц. Добриана Александрова Сиджимова 
5. Ивайло Георгиев Арангелов 
6. Доц. Петя Димитрова Трендафилова 
7. Доц. Асена Христова Стоименова 
8. Доц. Александра Цветанова Савова 
9. Румяна Богданова Василева 
10. Станислава  Братованова Йорданова 
11. Доц. Маноела Методиева Манова 
12. Проф. Илко Николаев Гетов 
13. Проф. Фанка Тошева Рибарова 
14. Димитър Александров Димитров 
15. Доц. Милен Венциславов Димитров 
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Приложение  2: 
Списък на лекторите през годините: 
 

Лектори на курсове 2012г, 2013г, 2014 г и 2015 г:  
02 ноември 2012 г. Модератор – Т.Бенишева 
Стела Шекерджийска – Санофи-Авентис 
Василка Владимирова – Санофи-Авентис 
  
09 ноември 2012 г. Деница Колевска – Санофи-Авентис 
Доц. Илко Гетов – МУ, ФФ 
Доц. Анри Аструг – МУ, ФФ 
Райна Костова – Б/Браун 
 
16 ноември 2012 г. Нина Ванкова – Медитрайл 
Ивайло Иванов – Санофи-Авентис 
Мария Строкова – Глаксо 
Пламена Борисова – Глаксо 
 
23 ноември 2012 г. Доц. Илко Гетов – ФФ 
Мария Трайкова – Софарма 
Теодора Люлева – Санофи-Авентис 
Т. Бенишева – МУ София 
 
30 ноември 2012 г. Теодора Люлева – Санофи-Авентис 
Мартин Петров – Санофи-Авентис 
Д-р Борислав Борисов – Прескрипция 
Проф. Добрин Константинов 
Мария Трайкова – Софарма 
 
2013 
11 октомври 2013 г. Проф. Т.Бенишева 
Румяна Шаренкова – Актавис 
Мария Камушева – ФФ 
Доц. Милен Димитров – ФФ 
Проф. В. Петкова – ФФ 
Райна Костова – Б/Браун 
 
25 октомври 2013 г. Доц. Анри Аструг – ФФ 
Р.Шаренкова          – Актавис 
Доц. М. Димитров – ФФ 
Ст. Шекерджийска – Санофи-Авентис 



19 

Делинна Гигова      – Пфайзер 
Петя Груева – НСЦРЛП 
Цветан Струмски  – Бьорингер 
Росица Ранчинска  – Унифарм 
Светлана Томова – Байер /Италия/ 
Проф. Н. Ламбов – ФФ 
Проф. Т. Бенишева – ФОЗ 
 
15 ноември 2013 Нина Ванкова – Медитрайл 
Мария Трайкова – Софарма 
Аксел Тиле 
29 ноември 2013 г. Д-р Борисла Борисов – Прескрипция 
Д-р Мария Трайкова – Софарма 
 
06 декември 2013 г. Проф. Генка Петрова – ФФ 
Доц. Ал. Савова – ФФ 
Доц. Асена Стоименова – ФФ 
Гергана Павлова – Пфайзер 
Д-р Росица Василева 
Проф. Т. Бенишева 
 
2014 г 
 
10 октомври 2014 г. Лена Геберт 
Пламен Ангелов – Алвожен 
Мария Камушева – ФФ 
Проф. Румен Стефанов – МУ Пловдив 
Георги Искров – МУ Пловдив  
 
24 октомври 2014 г. Д-р Мария Трайкова – Софарма 
Гинка Александрова – Медика 
Нина Ванкова – Медитрайл 
 
14 ноември 2014 г. Д-р Мария Попова – ИАЛ 
Д-р Капка Кънева – ИАЛ 
Д-р Мария Трайкова – Софарма 
Гинка Алескандрова – Медика 
Аксел Тиле -  
 
 
28 ноември 2014 г. Финн Кристенсен – Дания 
Джоао Мартинс – Португалия 
Проф. Таня Бенишева – ФОЗ 
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Проф. Генка Петрова – ФФ 
Мариела Марчева – Глаксо 
Пламен Хубенов - Глаксо 
 
2015 г 
 
30 април 2015 Барбара Сикмюлер 
Вили Топалова 
Делинна Гигова 
Манфред Менцел 
Сузане Брендлер-Швааб 
Проф. Татяна Бенишева 
Хайнц Кобелт 
 
09 октомври 2015 Клаус Менгес 
Райна Костова,  
Росица Василева 
Георги Георгиев 
Жасмина Коева 
Татяна Бенишева 
 
23 октомври 2015 Мария Долева 
Виолета Илиева 
Рахила Козарова 
 
13 ноември 2015  Капка Кънева 
Мария Попова 
Аксел Тиле 
Екатерина Генова 
Барбара Сикмюлер 
Вили Топалова 
 
27 ноември 2015 Йорг Плесъл 
Романа Тандара Хачек 
Татяна Бенишева 
Генка Петрова 
Вили Топалова 
Даниела Чернева 
Мария Димитрова 
Мария Камушева 
 
26 май 2016 г. Проф. Клаус Розе 
Модератор - Проф. Т. Бенишева 
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27 май 2016 г. Гергана Андре /БАРПТЛ/ 
Томас Брюкнер /Германия/ 
Десислава  Димитрова 
Маркус Хартман /Германия/ 
Проф. Клаус Розе /Швайцария/ 
Питър Бахман /Германия/ 
Проф. Панос Канавос /Лондон/ 
Мариела Марчева /Глааксо/ 
Анна Завада /Полша/ 
Модератори – Проф. Т.Бенишева 
С.Иванова/Бестамед/ 
Доц. П.Трендафилова 
Д-р Б. Борисов /Прескрипция/ 
 
 
 
Приложение 3 
Списък с победителите през годините: 
 
            Курс лекарствени регулации 2014 г. 

      1.Даниела Чернева - Медокеми Лимитид Т.П 
      2.Росица Богоева - Анджелини Фарма България ЕООД 

 
Курс лекарствени регулации 2013г. 
1. Гергана Семова – Фарм Дедикт 
2. Василка Владимирова – Санофи-Авентис България 
 
Курс лекарствени регулации 2012г. 
1. Велимира  Пъдарска – „Балканфарма-Троян” АД 
2. Даниела Чернева – „Медокеми Лимитид” Т.П 
 
Семинар 26.04.2012г. 
1. Оливера Панева  - Алкалоид  АД  Скопие 
2. Виолета Илиева – Екофарм ЕООД 
 

            Семинар 30.04.2015г. 
            1.Милена Димитрова – Актавис ЕООД 
            2. Милен Недев -          Боарон 
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