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Академик Д-р Богдан Петрунов, дмн
Академик Петрунов е един от водещите специалисти в областта
на имунологията и алергологията в България с широка
международна известност. Специализирал е алергология и
имунология в Чехословакия, Англия, Франция, Холандия и САЩ.
Създател е на първата в България лаборатория по алергия, в която
се разработиха и внедриха широко в практиката повече от 200
вида алергенни препарати за специфична диагностика и лечение
на алергичните заболявания.Той е създател и на ново научно
направление, свързано с разработването и внедряването в
практиката на полибактериалните имуностимулатори. Като гостпрофесор е изнасял лекции в Русия, Чехия, САЩ, Канада, Китай,
Австралия, Тайван, Индия, Куба, Либия. Акад. Петрунов има
публикувани над 225 научни труда и е участвал в написването на
14 монографии, 4 от които в чужбина.
Акад. Петрунов е активен член на Европейската академия по алергология и клинична
имунология, първи и единствен за сега чуждестранен член на Руската академия на науките.
Председател е на Българското дружество по алергология, От 1978 г. той е експерт към СЗО по
алергология и като такъв е организирал първите лаборатории по алергология в Индия и Куба.
От 2008 г.е академик на Българска академия на науките и председател на Отделение по
медицински науки при БАН. Носител е на много национални и международни награди.
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Проф. д-р Радка Аргирова
Проф. д-р Радка Аргирова завършва медицинското си образование през 1969 г. в МУ-София. В
периода 1970 – 1973 г. продължава обучението си в Институт по вирусология „Ивановски“ –
Москва и става специалист по медицинска вирусология. През 1994 г. проф. Аргирова става
Доктор на медицинските науки, защитавайки докторска дисертация на тема HIV към
Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), София. През 1997 г. става и
професор по вирусология.
Професионалната дейност и дългогодишният опит на проф. Аргирова са посветени изцяло на
вирусологията с акцент върху ретровирусите и най-вече вируса на СПИН, както на национално,
така и на международно ниво.
От 1995 до 1997 г. проф . Аргирова е зам.-министър на здравеопазването и Главен Държавен
Санитарен Инспектор на Република България, МЗ.
В периода 1997 – 2013 г. проф. Аргирова работи в Национален център по заразни и паразитни
болести, София, като последователно е: завеждащ Националната Референтна Лаборатория по
СПИН (1997 - 1998); завеждащ Лаборатория по ретровируси (1998 - 20 11) и завеждащ
Лаборатория по херпесни и онкогенни вируси (2011 - 2013). От септември, 2013 г. до момента
проф. Аргирова е част от екипа на „Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“, като лекарвирусолог към Клинична лаборатория, сектор „Имунология и молекулярна диагностика“.
Проф. Аргирова е председател на Българското дружество по медицинска вирусология и
председател на Хумболтовия съюз в България. Тя е член на престижни професионални и
научни дружества.
Член на редколегиите на списания “Biotechnology and Biotechnological Equipment”, “Медицина и Фармация”, както и главен
редактор на списание „Детски и инфекциозни болести“. През 2020 г. проф. Аргирова е председател на Временната Национална
Експертна Ком исия (ВНЕК) по Направление 1 по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени
предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19.
Общият брой на публикациите на проф. Аргирова е 120, както и 18 книги или глави от монографии. Тя има участие в над 50
конгреса и симпозиуми.
Проф. Аргирова е лектор в специализирани курсове по Ваксини, ХИВ и СПИН, Профилактика и терапия на вирусните инфекции
и Репликация на вирусите в Биологически факултет (БФ) на СУ „Св. Климент Охридски“ и Медицински, Стоматологичен и
Фармацевтичен факултет на МУ-София.
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Главен държавен здравен инспектор
от 2008 г. - директор на отдел "Надзор на заразните болести",
Министерство на здравеопазването
от 2001 г. - отдел "Противоепидемичен контрол", Министерство
на здравеопазването
от 1986 г. - отдел "Противоепидемичен контрол", ХЕИ-Хасково
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Margarita Strokova, MD has master’s degree in Medicine from
Medical University, Sofia and Master of Business Administration
from New Bulgarian University, Sofia. Joined Pharma Industry in
1997 and has extensive experience in pharmaceutical marketing,
scientific
communication,
medical
governance
and
Pharmacovigilance (for products both under clinical trials and
marketed). From November 2017 she is Country Medical Head
and
Person
Responsible
for
Pharmacovigilance
of
GlaxoSmihKline Bulgaria.
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Проф. Татяна Бенишева
Prof. Tatyana Benisheva - Dimitrova, DSc., President of BADI is a
professor in the Faculty of Public Health at Medical University,
Sofia. After receiving an ЕС-CADREAC scholarship she completed
master’s degree in Drug Regulatory Affairs (2004/2005) at the
University of Bonn and later in 2010 a Master degree in “Public
Health” at the Medical University of Sofia, Bulgaria.
She was a Director of the “Drug Policy” Department at the Ministry
of Health (2000-2005) and has over 10 years of experience at the
Bulgarian Drug Agency (BDA). As the first president of the National
Council on Prices and Reimbursement of Medicinal Products 20132014 she started an EU-project-OPAC for establishing of electronic
database of medicinal product.
As a managing director of consulting in Bulgaria Betaconsult Pharma
Ltd. (2007-2013) she developed activities at the global regulatory database IDRAC of the Thompson
Reuters (2006-2012). She was involved like an expert in the project of the European Commission PLAC assignment medicinal product pricing in Serbia, in 2016. Prof. Benisheva is member of DIA and
DGRA and Board member of the EAMEA, Advisory council at the DIA in Europe, since 2017. Her 25
years of experience in drug regulatory affairs (life cycle management and market access of medicinal
product) is complemented by more than 100 publications in the regulatory science field of medicines.

