
 
 
 

ИЗБРАН Е НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА 
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

 
Д-р Стамен Банковски е новият председател на УС на ARPharM 

 
08.07.2022 г., гр. София  
 
На редовно отчетно-изборно заседание на Общото събрание на Асоциация на 
научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), 
проведено на 19 май 2021 г., бяха избрани двама нови членове на Управителния съвет 
(УС) на сдружението.  
 
За председател на УС на ARPharM бе избран д-р Стамен Банковски, директор за 
България, Румъния и Унгария на фармацевтична компания Astellas. 
 
Другият нов член на УС е д-р Боряна Алексиева - ръководител връзки с правителствени 
структури, институции и пациентски организации в Янсен – фармацевтичните 
компании на Johnson & Johnson, България.  
 
Новите фигури в ръководството на ARPharM ще продължат усилията на 
организацията в посока подобряване на достъпа на българските пациенти до 
качествено, съвременно и ефективно лекарствено лечение и ще си сътрудничи с 
всички държавни институции и пациентски организации за изготвянето на 
балансирани политики за подобряване на здравната система у нас.  
 
Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в 
България (ARPharM) е създадена през 1996 г. в гр. София като сдружение с нестопанска 
цел и вече повече от двадесет и пет години обединява научноизследователски 
ориентирани фармацевтични компании от цял свят, работещи на българския пазар. 
Членове на ARPharM са 24 международни производители на лекарства, чиято основна 
дейност е да инвестират в развитието на нови лекарствени продукти, които 
спасяват или удължават човешкия живот, или значително подобряват качеството 
му. Асоциацията е асоцииран член на Европейската федерация на фармацевтичните 
индустрии и асоциации (EFPIA).  



КРАТКИ БИОГРАФИИ НА НОВИТЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА ARPharM  

Д-р Стамен Банковски - Астелас България 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС 

Д-р Стамен Банковски, Генерален мениджър Астелас Фарма за Унгария, България и 
Румъния. След завършване на Медицински университет в София през 1995 г., той 
започва дълга и успешна кариера във фармацевтичната индустрия.  
 
Натрупва богат опит в различни търговски и маркетингови роли, както и достъп до 
пазара и работа с институции в няколко големи международни фармацевтични 
компании. От 2011 г. като генерален мениджър, той ръководи няколко организации с 
нарастваща комплексност. 
 
През 2020 г. е сред учредителите на Японско-българската бизнес асоциация и е избран 
за заместник-председател на асоциацията. През май 2022 г. е избран за председател 
на Управителния съвет на ARPharM. 
 

Д-р Боряна Алексиева - Янсен/ Johnson & Johnson 

ЧЛЕН НА УС 

Д-р Боряна Алексиева е Ръководител връзки с правителствени структури, институции 
и пациентски организации в Янсен – фармацевтичните компании на Johnson & 
Johnson, България. 

Има 25 години опит в множество области на здравеопазването, включително 
създаване на бизнес за международни иновативни компании за медицински изделия 
и оборудване в България, както и тяхното внедряване и ръководство. Заемала е 
различни позиции и във фармацевтичната индустрия и широк консултантски опит. 
Опит в правителствени структури, свързани с икономиката на здравеопазването и 
реимбурсирането, управлението на здравеопазването, обществено здраве. 

По образование е лекар, завършила е математика, Медицински университет в 
България, както и магистратура за управление на здравеопазването. 
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