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Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ − Варна 

и Български фармацевтичен съюз (БФС) имат удоволствието да 

поканят представители на фармацевтичното и медицинското съсловия, 

фармацевтичните и козметични компании, фирмите за медицински 

изделия, дентално здраве, водещите експерти във фармацевтичната 

практика, както и преподаватели, специализанти, докторанти и 

студенти да участват в Осми Фармацевтичен Бизнес Форум и научно-

практическа конференция, който ще се проведе в периода 28-29 

октомври 2022 г.  

 

По време на събитието ще бъдат представени:  

 

 Съвременни научно-практически разработки в областите: 

- Фармация; 

- Медицина; 

- Дентална медицина; 

- Обществено здравеопазване; 

 

 Фирмени презентации на иновативни продукти и услуги; 

 

 Модул от програмата за продължаващо обучение на магистър-

фармацевти за 2022 г., акредитиран от БФС; 

 

 Дискусия – кръгла маса на тема „Фармацевти и лекари – 

обединени в подкрепа на пациента“. 

 

Конференцията ще се проведе в хибридна форма. Участниците 

имат възможност да присъстват на място във Факултет „Фармация“ 

при МУ-Варна* или дистанционно чрез онлайн платформата Cisco 

Webex, достъпна от предварително изпратен линк. 

/*Физическото присъствие на всички участници ще бъде съобразено с 

епидемичната обстановка и актуалните медицински разпоредби към 

момента на събитието./ 

 

 

 

 
 



 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

◆ В рамките на научно-практическата ни сесия Ви очаква богата програма с участието на 

водещи лектори в областта на медицината и фармацията: 

o Проф. маг.-фарм. Асена Сербезова, д. ф. - Сътрудничество между лекари и фармацевти 

по време на пандемия 

o Доц. д-р Антон Тонев, д. м. - Нови концепции в българското здравеопазване - инструменти 

за промяна на наследените проблеми  

o Проф. маг.-фарм. Илко Гетов, д. ф. и гл. ас. маг.-фарм. Виолета Гетова-Коларова, д. ф. 

- Клиничните изпитвания в условията на COVID-19 - фокус върху пациента  

o Д-р Бранимир Бранков, д. ф. - Emerging therapeutics: Transforming every patient outcome by 

using precision medicine technology 

 

◆ Заявки за участие с доклади и/или постери за научно-практическата конференция се 

приемат само в електронен вид най-късно до 20.09.2022 г. чрез регистрация в сайта: 

https://press.mu-varna.bg/forums/ 

 

◆ Заявки за участие като слушател се приемат само в електронен вид най-късно до 20.09.2022 

г. чрез попълване на следния он-лайн формуляр: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFuG3BU5ohz9_Yz2be7D3TfzMQ4-

r6GOQhwAQWjZKyJXMRTw/viewform 

 

◆ За повече информация: 

Доц. маг.-фарм. Калоян Георгиев, д.ф.н. – тел. 0898 343274; kalgeorgiev@hotmail.com 

Гл. ас. маг.-фарм. Надежда Хвърчанова, д.ф. – тел. 0888 766506; nhvarchanova@gmail.com 

Гл. ас. маг.-фарм. Станила Стоева, д.ф. – тел. 0893 473782; stanilastoeva@gmail.com 

 

Участник Сума (с ДДС) 

Студент Без такса 

Докторант 50 лв. 

Преподавател 50 лв. 

Слушател* 50 лв. 

*Mагистър-фармацевти, пом.-фармацевти, медицински специалисти и др., които не са 

преподаватели, докторанти и студенти 

 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ – ПО БАНКОВ ПЪТ: 

По сметка на “Турекспо-Варна” АД, ГР. ВАРНА 

БАНКА – ОББ (КЛОН Колони) 

BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 42 UBBS 70701010027309 

Лице за контакт: Веска Илиева, e-mail: office@tourexpo.bg, Моб. тел: 0888 449 809 
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МОДУЛ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

 

Записвания за модула от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти, 

членове на БФС, се приемат до 20.10.2022 г. на: Pharmforumvarna.bg. 

За повече информация:  

РФК-Варна, e-mail: rfk.varna@abv.bg, тел.: 0882 997453. 

 

Обучителният модул е част от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти 

по смисъла на Закона за здравето и на Закона за съсловната организация на магистър-

фармацевтите. Модулът е акредитиран от Комисията по качество на Български фармацевтичен 

съюз. За премината форма на обучение на магистър-фармацевта се издава удостоверение по 

образец след заплащане на съответната такса и успешно попълване на въпросниците. 

 

Програма: 

1. Лечение на остеопороза – Доц. Мира Сидерова, д.м. (2 КТ) 

2. Актуални имуномодулатори от природен произход – Доц. Илия Славов, д.б. (2 КТ) 

3. Пробиотици – минало, настояще и бъдеще – Проф. Мариета Георгиева, д.м. (2 КТ) 

4. Фармакокинетични лекарствени взаимодействия – Доц. Калоян Георгиев, д.ф.н. (2 КТ) 

5. Сърдечно-съдови усложнения при COVID-19 – Проф. Бранимир Каназирев, д.м. (2 КТ) 

6. Възпалителни заболявания на червата – клиника, диагностика и терапевтичен подход – 

Гл. ас. д-р Соня Банова-Чакърова, д.м. (2 КТ) 

7. Амбулаторно лечение на пациенти с Ковид-19 – Гл. ас. Илиян Тодоров, д.м. (2 КТ) 

8. Влияние на разстоянието до медицинския център върху резултатите дт лечението на 

пациенти с белодробен карцином – Доц. Николай Цонев, д.м. (2 КТ) 

9. Недиабетна хипогликемия – диагноза и лечение с цел превенция на неврологичната увреда 

– Доц. Соня Галчева, д.м. (2 КТ) 

10. Клинични изпитвания на лекарства в лечебните заведения за болнична помощ – 

дейности и отговорности на магистър-фармацевта – Доц. Евгени Григоров, д.м. (2 КТ) 
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ФАРМАЦЕВТИЧНИ КОМПАНИИ 
 

 Заявки за участие на фармацевтични компании се приемат на: Pharmforumvarna.bg 
o Ранна регистрация – До 30.09.2022 г.  
o Късна регистрация - До 20.10.2022 г. 

 
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ – ПО БАНКОВ ПЪТ: 

По сметка на “Турекспо-Варна” АД, ГР. ВАРНА 

БАНКА – ОББ (КЛОН Колони) 

BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 42 UBBS 70701010027309 

Лице за контакт: Веска Илиева, e-mail: office@tourexpo.bg, Моб. тел: 0888 449 809 

 

За повече информация:  

Гл. ас. д-р Габриела Кехайова, д.ф. – тел. 0883 519926; e-mail: gabriela.kehayova@mu-varna.bg 

Ас. маг.-фарм. Елица Стойчев – тел. 0887 946895; e-mail: Elitsa.Stoychev@mu-varna.bg 

   

Услуга Такса за участие 

/Сума в лева, 

с ДДС/ 

Фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. дискусия) 300 лв. 

Видео клип (Трикратно излъчване на ден, времетраене 30 сек) 100 лв. 

ЕДИНИЧЕН ПРОМОЦИОНАЛЕН ПАКЕТ 

Една фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. 

дискусия) 

+ 

Един видео клип (Трикратно излъчване на ден, времетраене 30 сек) 

350 лв. 

 

 

ДВОЕН ПРОМОЦИОНАЛЕН ПАКЕТ 

Две фирмени продуктови презентации (Времетраене 15 мин. + 5 мин. 

дискусия) 

+ 

Два видео клипа (Трикратно излъчване на ден, времетраене 30 сек) 

650 лв. 

 

 

ТРОЕН ПРОМОЦИОНАЛЕН ПАКЕТ 

Три фирмени продуктови презентации (Времетраене 15 мин. + 5 мин. 

дискусия) 

+ 

Три видео клипа (Трикратно излъчване на ден, времетраене 30 сек) 

900 лв. 

 

 

Информационен щанд (Двудневен наем за информационен щанд с площ до 3 

кв.м. или съответния по площ собствен щанд) 
720 лв. (до 30.09) 

 

960 лв. (до 20.10) 

Фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. дискусия) 

+ 

Информационен щанд (Двудневен наем за информационен щанд с площ от 3 

кв.м. или съответния по площ собствен щанд) 

900 лв. (до 30.09) 

 

 

1200 лв. (до 20.10) 

Фирмена продуктова презентация (Времетраене 15 мин. + 5 мин. дискусия) 

+ 

Видео клип (Трикратно излъчване на ден, времетраене 30 сек) 

+ 

Информационен щанд (Двудневен наем за информационен щанд с площ от 3 

кв.м. или съответния по площ собствен щанд) 

950 лв. (до 30.09) 

 

 

 

1250 лв. (до 20.10) 
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ЗА НАС 

 

Факултетът по фармация на Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“ – Варна е създаден през 2008 г. От началото на 2019 г., след успешно преминала 

процедура по акредитация, Националната агенция за оценяване и акредитация увеличи 

капацитета на специалност „Фармация" – ОКС „Магистър“ на 470 студенти. През 

годините факултетът се утвърждава като важен учебен, изследователски и 

организационно-методичен център на фармацевтичната наука в Община Варна и региона на 

Североизточна България.  

Модерната сграда на Факултета по фармация, открита през 2015 г., е отличена със 

специална награда в конкурса „Сграда на годината“. На разположение на студентите и 

преподавателите са модерна и просторна аудиторна, лабораторна и административна 

площ. Оборудвани са научни лаборатории по технология на лекарствените форми – 

екстемпорални и твърди, и фитопрепарати, биофармация и фармакокинетика, 

фармакогнозия и фармацевтична ботаника, течна и газова хроматография, фармако-

токсикологична лаборатория за високоспециализиран анализ на лекарствени средства и 

природни продукти, клетъчни култури, фармацевтична химия и фармацевтичен анализ, 

молекулярна биология, нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици, химия на храни 

и околна среда и на морски ресурси и аквакултури. Факултетът разполага със складова база, 

библиотека, компютърни зали, учебен хербариум и други.  

През 2016 г. е открита първата в България университетска аптека от открит тип, 

където се изготвят лекарствени средства по лекарско предписание и фармакопейна 

рецептура. „Медунифарм“ е и база за практическо обучение на студенти на Медицински 

университет - Варна.  

През 2018 г. към Факултета по фармация бе сформиран единствен по рода си в цялата 

страна Учебен сектор „Радиофармация“, в който се провежда теоретично и практическо 

обучение свързано с производството на радиофармацевтици. Открити са две нови 

магистърски програми – „Трансфер на технологии и иновации във фармацията" и 

„Козметология“, нерегулирани професии от професионално направление 7.3. Фармация, 

проектирани да отговорят на специфичните потребности на фармацевтичния сектор в 

България от висококвалифицирани професионалисти.   

За своето кратко съществуване Факултетът по фармация се интегрира активно в 

мрежата от фармацевтични висши училища и международни организации. През 2020 г. 

Международната фармацевтична организация (FIP) отличи Факултета по фармация за 

добрите практики на обучение по време на COVID-19. 

Със създаването на новата високотехнологична база, отговаряща на съвременните 

изисквания за обучение в областта на фармацията, се затвори цикълът от дейности, които 

Медицински университет - Варна като най-модерен и най-бързоразвиващ се университет 

осъществява в областта на медицинското образование и фармацевтичната наука. 

В духа на мотото, събитието се координира от Катедра „Фармакология, 

токсикология и фармакотерапия“ с академичен състав, включващ изцяло фармацевти и 

лекари. 

 



ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: 
 

Под патронажа на Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. – Ректор на МУ – Варна 

  

Проф. д-р Петко Маринов, д.м. – Декан на Факултета по фармация при МУ – Варна 

Маг.-фарм. Велина Григорова – Председател на УС на Български фармацевтичен съюз 

Маг.-фарм. Димитър Маринов, д.ф. – Главен секретар на УС на Български 

фармацевтичен съюз 

Mаг.-фарм. Живка Добрева – Председател на Регионална фармацевтична колегия – 

Варна 

Доц. маг.-фарм. Величка Андонова, д.ф. – Факултет по фармация при МУ– Варна 

Доц. Милка Нашар, д.ф. – Факултет по фармация при МУ– Варна 

Проф. д-р Мариета Георгиева, д.м. – Факултет по фармация при МУ – Варна 

Проф. д-р Снежа Златева, д.м. – Факултет по фармация при МУ – Варна 

Проф. д-р Албена Златарева, д.м. – Факултет по фармация при МУ – Варна   

Доц. маг.-фарм. Калоян Георгиев, д.ф.н. – Факултет по фармация при МУ – Варна 

Гл. ас. маг.-фарм. Надежда Хвърчанова, д.ф. – Факултет по фармация при МУ – Варна, 

КЕК при РФК-Варна; 

Гл. ас. маг.-фарм. Стела Драгоманова, д.м. – Факултет по фармация при МУ – Варна, 

КЕК при РФК-Варна 

Гл. ас. д-р Габриела Кехайова, д.ф. – Факултет по фармация при МУ – Варна 

Гл. ас. маг.-фарм. Симеонка Димитрова, д.ф. – Факултет по фармация при МУ – Варна 

Гл. ас. маг.-фарм. Станила Стоева, д.ф. – Факултет по фармация при МУ – Варна 

Ас. маг.-фарм. Мая Радева-Илиева – Факултет по фармация при МУ – Варна 

Ас. маг.-фарм. Елица Стойчев – Факултет по фармация при МУ – Варна 

Миглена Колева-Стоева – Организатор административна дейност 

Мария Петрова – студент III курс, представител на Студентски съвет, Факултет по 

фармация при МУ – Варна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


