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ПРЕСКЛИПИНГ 

30 октомври 2018, вторник    

www.zdrave.net TC "www.zdrave.net " \f C \l "1" , 30.10.2018 г. 

https://www.zdrave.net/-/n7664 
 

Три парламентарни комисии разглеждат проектобюджетите за 2019 г. в четвъртък 
 

Проектобюджетите на Здравната каса, на държавата и на държавното обществено 

осигуряване за 2019 г. вече са в Народното събрание, след като миналата неделя 

правителството ги одобри на извънредно заседание. 

Предстои те да бъдат разгледани на съвместно заседание на три парламентарни комисии 

– тази по бюджет и финанси, здравната и социалната. 

Първият проект за бюджет, който ще бъде представен на комисиите, е този на НЗОК. 

Документът вече успя да разбуни духовете още преди да бъде публикуван на официален 

сайт на която и да било институция, като при това числата в него към момента не будят 

особен коментар. В чисто бюджетната си част той предвижда близо половин милиард 

лева повече разходи от заложените за тази година, като единственото перо, в което де 

факто няма увеличение, е това за дентална помощ. 

Коментари обаче предизвикаха радикалните промени в основни здравни закони, 

разписани на над 40 страници, които се правят за поредна година през преходните и 

заключителни разпоредби на проектозакона за бюджета. Националният омбудсман Мая 

Манолова дори поиска тези промени да се гледат отделно от проектозакона за 

бюджета, който съдържа финансовата рамка на системата за идната година. 

Самите промени претърпяха свои промени още преди проектът да бъде представен 

пред Надзорния съвет на НЗОК миналата седмица. Така например, в първоначалния 

вариант на документа се предвиждаше разрешение за отваряне на ново лечебно 

заведение или нова дейност във вече съществуващо да се дава от Министерския съвет. 

Впоследствие тази идея претърпя промяна и в настоящия си вариант документът казва, 

че тази административна оперативна дейност ще се извършва от законодателния орган 

на държавата – 240-те депутати в Народното събрание. 

От първоначалния проект отпаднаха и идеи като включване на онколекарствата към 

клиничните пътеки, както и частните болници да правят обществени поръчки, да не 

могат да бъдат университетски и да спазват финансовия стандарт на МЗ, задължителен 

за държавните и общинските лечебни заведения. 

Една от основните промени в законодателството, залегнала в проекта, остава без 

промяна. Става въпрос за създаването на мегаагенция за контрол на целия сектор, в която 

ще се влеят Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и Агенцията по 

трансплантация. Новият орган ще направи пререгистрация на всички съществуващи 

лечебни заведения у нас, разпореждат текстовете, без мотивите към проекта да обясняват 

нуждата от това. 

Част от тези текстове обаче вероятно ще се изменят допълнително между първо и второ 

четене на проекта, а в четвъртък се очаква заинтересованите страни да представят своите 

виждания по текстовете. 
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Андрей Марков: Ако парите за здравеопазване бяха по-малко, нямаше да се 

справим 

https://www.zdrave.net/-/n7664
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https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%9D%D0%97%D0%9E%D0%9A/n7587%20/t%20_blank
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%9D%D0%97%D0%9E%D0%9A-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5/n7516%20/t%20_blank
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%9D%D0%97%D0%9E%D0%9A-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5/n7516%20/t%20_blank
http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n7667
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Лечението с най-разходоефективна терапия е принципно правилна позиция 
 

Надежда Ненова 
490 млн. лв. допълнително и структурни промени предвижда проектобюджетът на НЗОК 

за 2019 г. Чрез законопроекта се правят изменения в трите основни закона в сектора – 

Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване и Закона за лечебните заведения, 

както и още няколко нормативни акта от системата като Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина, Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол и др. Пред Zdrave.net 

председателят на Българската болнична асоциация (ББА) Андрей Марков коментира 

готвените промени. 

Г-н Марков, достатъчни ли са 490 млн. лв. повече, планирани в бюджета за 

здравеопазване за 2019 г., за да бъдат решени проблемите в системата? 

Не. Отговорът е категорично не. Увеличението дава възможност за повече дейност, но 

не са достатъчни, за да реши проблемите в системата. Биха могли да решат много от 

проблемите на лечебните заведения в момента – минимални заплати, газ, ток, храна. То 

е смятано. Тази цифра е подадена, за да може донякъде да подсигури изплащането на 

тези разходи. Ако въпросът е свързан с медицина, т.е. повече медицински дейности ли 

ще имаме и повече медицина с новия бюджет, отговорът е, че разликата няма да е голяма. 

Просто лечебните заведения и системата като цяло ще може да се издържат и да 

функционират по-лесно. Ако парите бяха по-малко, нямаше да можем да се справим. 

Смятате ли, че лечение на нови болни с най-разходоефективната терапия ще реши 

проблема с разходите на НЗОК за лекарства, които вече са почти изравнени с тези за 

болнична помощ? 

Това е правилна позиция. Трябва да се ползват най-добре обоснованите и най-ниско 

ресурсните системи, за да може да се правят най-малко разходи и съответно да се 

извършва повече дейност. Когато лекуваме заболяванията задължително с най-скъпите 

възможни средства – и лекарства, и материали, и консумативи, броят на случаите, които 

можем да лекуваме, е много по-малък. Когато имаме индивидуален подход и приемем, 

че всеки пациент трябва да бъде лекуван с това, което на него му е най-добро като 

решение, но с най-ниска цена, т.е. да не правим компромис с най-доброто лечение, но да 

се съблюдава най-ниската цена, постановката е принципно правилна. 

Това обаче ще реши ли проблема с раздутостта на бюджета за лекарства? 

Не, категорично няма да го реши. Има още какво да се направи, мероприятия, които да 

се реализират, за да се редуцира този разход до разумно ниво, така че да не останат 

необхванати пациенти. В момента имаме много смешна ситуация – много пациенти 

преди години се отказваха от лечение, защото при финална фаза на тежко заболяване те 

не виждаха повече смисъл от повече опити, защото не се чувстват добре. В момента 

никъде не се отказват болните от всяко следващо лечение, което означава, че това не 

може да е истина. 

Каква форма на контрол може да има в тези случаи? 

Въпросът е много сериозен. Единствената форма на контрол са застрахователните 

компании, които правят сметка на всяка стотинка. Ако очакваме това да се случи от 

държавните институции, нямаме шанс да го видим никога. Ние виждаме, че държавата 

не е била добър стопанин на нищо. Не говорим само за България, в цял свят е така, затова 

има действия в посока на частни структури и частни инициативи и на конкуренция 

между тях. Конкуренцията сваля цената. 

Ще настоявате ли от бюджета да бъдат отделени средства, с които да бъде разплатена 

надлимитната дейност за 2015 и 2016 г.? 
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Практиката вече е тези въпроси да се уреждат през съдилища, но това носи още по-

голяма загуба на държавата, защото се плащат и лихви. Според мен би следвало да има 

решение в тази посока. Когато се вземе такова, за всички ще е полезно. Тъй като 

изработената, но неразплатена дейност ощети най-вече работещите в системата. Много 

хора останаха без заплати. Видяхме какво става и във Враца, и в Ловеч, и в други 

болници. Не случайно се случиха тези катастрофи. Неизплащането на извършена 

дейност първо е противокодексно – не може да има положен и незаплатен труд. Ние 

стигнахме до тази ситуация поради глупостта на тогавашния екип на управление. 

Какво е мнението Ви за предложението на Министерството на здравеопазването, 

направено в проектобюджета за 2019 г., разкриването на нови болници да става с 

разрешение на Народното събрание? 

Ихаа, защо не на Европейския парламент?! Това е абсурдна ситуация. Имаме пазарни 

условия, а ще си играем да администрираме процеса! Това го искат основно играчите, 

които искат да си закрепят положението в големите структури, където са се окопали 

здраво и не искат никой да им променя статута. Те не желаят да излизат в пенсия, те са 

единствените, които могат и съответно за нашите деца няма място в България и бягат 

навън като опърлени. 

Какво е мнението Ви за предложението всички лечебни заведения да бъдат 

прелицензирани догодина, на базата на движението на лекарите и техните екипи от една 

болница в друга? 

Не ми е ясно точно какво имат предвид. Какво значи да бъдат прелицензирани? Във 

всеки един момент екипът на министерството може да отнеме лиценз, ако не се 

изпълняват стандартите. Защо трябва отново да минаваме през една тежка и сложна 

процедура, която да обхваща всички. Убеден съм, че ефектът в никой случай няма да е 

особено значим. И в момента има достатъчно данни кои болници не отговарят на 

стандартите. Може би има нужда, но според мен по-правилно е да се действа веднага. 

Другото е малко отлагане във времето. Това обаче е мое лично мнение. Уважавам 

решенията на управляващите, вероятно и този вариант ще работи. Винаги има какво да 

желаем още за цялата система, която е твърде трудно променима. 

Как ще коментирате предложените промени в проектобюджета за здравеопазването за 

2019 г. за създаване на мегаагенцията „Медицински надзор“? 

Може и да е за добро. Във всички случаи е по-добре да направим нещо, отколкото да 

продължаваме както досега. От положението сега по-зле няма. Очакваме всичко, което 

се направи, да е по-добро, тъй като няма начин да е по-лошо. 

 

www.clinica.bg TC "www.clinica.bg" \f C \l "1" , 30.10.2018 г. 

https://clinica.bg/6539- 
 

ГЛЕДАТ БЮДЖЕТА В ДЕНЯ НА БУДИТЕЛИТЕ 
 

В Деня на будителите депутатите ще разгледат бюджета на държавата за догодина. 

Това предвижда дневният ред за работа на Комисията по бюджет и финанси в 

Народното събрание. 
Традиционно трите ресорни комисии - по бюджет и финанси, по здравеопазване и тази 

по труда, социалната и демографската политика, ще разгледат трите бюджета за 

догодина - на държавата, на общественото осигуряване и на  здравната каса. 

Законопроектите постъпиха за разглеждане в парламента в понеделник, непосредствено 

след разглеждането им в Министерски съвет на извънредно заседание в неделя. Очаква 

се те да бъдат обсъдени в пленарна зала другата седмица.  

Със законопроекта за държавния бюджет  

https://clinica.bg/6539-
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2576/sittings/ID/9507%20/t%20_blank
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се залагат приходит от 44 457,0 млн. лв. за 2019 г., акто се очаква да достигнат 47 582,3 

млн. лв. през 2021 г. В сферата на социалната политика са предвидени средства в размер 

на 40.4 млн. лв.  за целеви помощи за отопление с цел социална закрила и равни 

възможности, както и 150,0 млн. лв. за гарантиране на финансовата рамка на проекта на 

Закон за хората с увреждания и проекта на Закон за личната помощ при тяхното 

приемане. Предвижда се увеличаване на размера на минималната работна заплата от 510 

лв. на 560 лв. от 1 януари 2019 г., на пенсиите и на средствата за заплати и осигурителни 

вноски в бюджетния сектор.  

Проектът за бюджета на НЗОК за 2019 г.  

предвижда разходи в размер на 4.350 млрд. лв. или с 489 млн. лв. повече спрямо 2018 г. 

Заедно с повечето пари обаче с епредвиждат и доста промени в здравната система, които 

се очкава да станат обект на дебати и промени. Сред тях е идеята партиите да разрешават 

новите болници, фондът за деца д амине към касата, а агенцията по трансплантации да 

се събере с тази за медицински одит. 
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https://nova.bg/news/view/2018/10/30/230517/ 
 

ОГРАНИЧЕНИЕ: Лекарите може да получават заплащане само в една болница 
 

Притеснението на съсловната организация обаче е, че заради недостига на 

специалисти 
 

Нови ограничения за лекарите се предлагат през бюджета за следващата година. Идеята 

е медиците да получават заплащане за работата си само в една болница. От една страна, 

така може да се контролира фиктивното назначаване на лекари в лечебните заведения. 

Притеснението на съсловната организация обаче е, че заради недостига на специалисти 

ще бъдат ощетени хората извън големите градове. 

В началото на годината държавата започна да проверява болниците в страната за 

фиктивни договори с лекари. Още тогава се чуха признания, че макар и да се водят на 

работа, невинаги лекарите са налице. Причината - с фиктивните назначения могат да 

покрият изискванията на сегашните медицински стандарти. 

„Лекарите в страната намаляват всеки един ден. С всяка една година ние се стопяваме, 

ставаме все по-малко, младите напускат страната”, коментира д-р Гергана Николова, 

член на УС на Българския лекарски съюз. 

С тази констатация се изчерпва общото в мнението на лекарското съсловие и на 

държавата. С проектопредложението не се забранява на лекарите да работят на повече 

от едно място, но Здравната каса няма да им плати. От институцията отказаха коментар 

по темата, както и да отговорят писмено на поставените въпроси. 

Заради трудния достъп до здравеопазване по парични, но и по транспортни причини, и 

от една от пациентските организации са скептични към предложението. Предстои 

окончателно решение за предложенията да вземат депутатите в парламента. 

 

www.dariknews.bg, 30.10.2018 г. TC "www.dariknews.bg" \f C \l "1" 

https://dariknews.bg/regioni/pleven/georg-spartanski-chest-e-za-pleven-da-ima-v-

biografiiata-si-medicinskiia-kolezh-2128737 
 

Георг Спартански: Чест е за Плевен да има в биографията си Медицинския колеж 
 

http://www.nova.bg/
https://nova.bg/news/view/2018/10/30/230517/
http://www.dariknews.bg/
https://dariknews.bg/regioni/pleven/georg-spartanski-chest-e-za-pleven-da-ima-v-biografiiata-si-medicinskiia-kolezh-2128737
https://dariknews.bg/regioni/pleven/georg-spartanski-chest-e-za-pleven-da-ima-v-biografiiata-si-medicinskiia-kolezh-2128737
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Със стилна церемония беше отбелязана 70-годишнината на Медицинския колеж – 

Плевен. Събитието се състоя в зала „Магнум”, присъстваха академичното ръководство 

на Медицинския университет, представители на медицинските колежи от страната, 

ръководители на институции, бивши и настоящи преподаватели и студенти. Те бяха 

приветствани от директора на Колежа доц. д-р Емилия Бързашка  и ректора на 

Медицинския университет проф. д-р Славчо Томов, които припомниха достойния път на 

учебното заведение и благодариха на всички свои колеги за усилията за неговото 

утвърждаване и отстояването на авторитета му. Излъчен беше и филм, посветен на 

историята на Медицинския колеж, разказващ неизвестни досега факти от годините. 

Позовавайки се на думите на проф. д-р Славчо Томов, че Колежът е най-здравият корен 

на плевенската Алма Матер, кметът Георг Спартански  подчерта в обръщението си, че 

всички ние трябва да помним корените, за да черпим от тях мъдрост и самочувствие, но 

и за да имаме перспективите за бъдеще. За Плевен е чест да има в своята биография 

такова успешно учебно заведение, разкрило хоризонта и за създаването на Медицинския 

университет, който вече е сред водещите в страната, категоричен беше още той. По повод 

годишнината Георг Спартански връчи почетен плакет на Община Плевен на директора 

на Колежа доц. д-р Емилия  Бързашка. 

На церемонията бяха отличени бивши директори и преподаватели на учебното 

заведение. 
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https://dariknews.bg/regioni/dobrich/obiaviha-uchenicheskiia-konkurs-poslanici-na-

zdraveto-2128735 
 

Обявиха ученическия конкурс "Посланици на здравето" 
 

Министерството на здравеопазването обяви Националния ученически конкурс 

„Посланици на здравето”, съобщиха от РЗИ-Добрич. Конкурсът се провежда в рамките 

на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести и е в подкрепа 

на здравословния начин на живот на младите хора. 

Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с 

нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и 

тютюнопушенето. 

Националният конкурс започна от 22 октомври 2018 г. и продължава до 10 май догодина 

. Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-8 клас и 9-12 клас. 

Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1 до 12 клас от цялата 

страна. 

В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали 

са от един и същи випуск. 

Конкурсът ще протече в две фази. 

В рамките на първата фаза (22 октомври 2018 г. – 15 декември 2018 г.) участниците 

трябва да изготвят и да изпратят до Министерството на здравеопазването своите проекти 

в следните области на превенцията на хроничните незаразни болести – „Ограничаване 

на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа 

активност“. 

През втората фаза на конкурса, 25 декември 2018 г. – 10 май 2018 г., ще се осъществи 

реализацията на проектите и тяхното отчитане. 

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши 

класирането на участниците до 25 май 2019 г. Официалното награждаване на 

победителите ще се проведе през месец юни 2019 г. 

http://www.dariknews.bg/
https://dariknews.bg/regioni/dobrich/obiaviha-uchenicheskiia-konkurs-poslanici-na-zdraveto-2128735
https://dariknews.bg/regioni/dobrich/obiaviha-uchenicheskiia-konkurs-poslanici-na-zdraveto-2128735
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Новото в регламента на Конкурса тази година е, че са предвидени общо шестдесет и една 

предметни награди. 

 

www.dir.bg, 30.10.2018 г. TC "www.dir.bg" \f C \l "1" 

https://dnes.dir.bg/obshtestvo/poreden-sayt-s-falshiva-informatsiya-za-darzhavna-

programa 
 

Пореден сайт с фалшива информация за държавна програма 
 

Представен е от несъществуващ Научно-изследователски институт по 

ревматология 
 

Редактор: Лилия Чалева 

Зрители на БНТ сигнализираха за фалшив сайт, в който се съдържа невярна информация, 

за държавна програма за борба със заболяванията на опорно-двигателния апарат. 

Поместеният текст се позовава на несъществуващо интервю, дадено за обществената 

телевизия. 

Във фалшивия сайт на несъществуващия Научно-изследователски институт по 

ревматология, в нарушение на закона, е използван гербът на Република България. Сайтът 

и невярната информация са използвани с комерсиална цел и въвеждат в заблуждение 

потребителите. 

В отговор на официално запитване от БНТ, от Министерство на здравеопазването 

информират, че държавната програма "Здрава България" не съществува, респективно 

сайтът е фалшив. 

Здравното ведомство ще сигнализира компетентните органи за този случай. 

През миналия месец ГДБОП спря фалшив сайт, който използва логото на БНТ, за да 

продава препарат срещу ставни болки. Чудотворният крем бе рекламиран чрез фалшиво 

интервю, което представя несъществуващата държавна програма "Здрава България", 

която лекувала почти безплатно. В схемата бе замесено и името на Министерството на 

здравеопазването, което според измамниците, е похарчило над милион щатски долара за 

разработване на формулата. 
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https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/85-godini-sofarma-ili-kakvo-e-da-si-

nai-uspeshnata-bylgarska-kompaniia-sled-privatizaciia-270884/ 
 

85 години "Софарма" или какво е да си най-успешната българска компания след 

приватизация 

Днес "Софарма" е група и обединява 97 компании от различни сектори, в голямата 

си част съживени и преобразени до неузнаваемост 
 

Понякога ще чуете инвеститорите да я наричат „компанията майка“, финансовите 

анализатори ще ви кажат, че това е „добра инвестиция“, разпалените коментари във 

форумите ще ви накарат да потърсите още информация. Това е "Софарма" – една от най-

големите български компании, която тази година отбеляза 85-ата си годишнина. 

Историята започва в далечната 1933 година, когато група активни българи 

индустриалци, водени от мисията да произвеждат в страната си това, което иначе досега 

се е внасяло, създават първата лаборатория за лекарствени продукти в България. С 

годините лабораторията прераства в първия модерен завод за лекарствени продукти на 

Балканския полуостров успешно се конкурира с големите германски и швейцарски 

http://www.dir.bg/
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/poreden-sayt-s-falshiva-informatsiya-za-darzhavna-programa
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/poreden-sayt-s-falshiva-informatsiya-za-darzhavna-programa
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фирми и носи славата на българската фармация по света. Следват преходни години на 

застой и упадък до 2000 г., когато Софарма става частна компания. 

От 2000 г. до днес са минали 18 години, белязани от модернизация, растеж и постигане 

на финансова устойчивост. Днес "Софарма" е група и обединява 97 компании от 

различни сектори, в голямата си част съживени и преобразени до неузнаваемост. 

Компанията е интересна за инвеститорската и анализаторска общност, защото от 2000-

та година до днес успява да повиши приходите си повече от 25 пъти докато през 2017 г. 

те достигат 1 млрд. и 17 млн. лева. В същото време пазарната капитализация на 

"Софарма" е нараснала над 10 пъти. Десет поредни години "Софарма" е лидерът по 

приходи в сектор Фармация в България и днес с гордост може да носи признанието „най-

успешна българска компания  след приватизация“. 

И ако всички добри истории започват еднакво, то тази на "Софарма " продължава вече 

85 години и отдавна е излязла извън пределите на България, достигайки до над 40 пазара 

навсякъде по света. Това донякъде е възможно заради предприемаческата прозорливост 

и амбиция, заради желанието традицията да бъде продължена и най-вече заради хората 

– всичките над 8000 служители, които всеки ден допринасят за това "Софарма" и още да 

расте. 


