
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ИЗБРАН Е НОВ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ 

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 
 

Д-р Красимира Чемишанска е председател на УС на организацията 
 

 
13.05.2019 г. , гр. София 
 
На редовно отчетно-изборно заседание на Общото събрание на Асоциация на 
научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) бе избран 
нов състав на Управителния съвет (УС) на сдружението.  
 
За председател на УС на ARPharM с двегодишен мандат е избрана д-р Красимира 
Чемишанска, изпълнителен директор на Амджен България, а за заместник-председател д-р 
Светослав Ценов, директор за България, Румъния и Унгария на фармацевтична компания 
Astellas. 
 
Останалите членове на УС на ARPharM са: д-р Лиза Бонадона (ГлаксоСмитКлайн), д-р Ана 
Цакова (Мерк), Констатинос Папаянис (МСД), д-р Мила Елисеева (Пфайзер) и Орелиен Бретон 
(Сервие).                                                                                                                                                       

Новото ръководство на ARPharM ще продължи 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 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 ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА ARPHARM  

 
Д-р Красимира Чемишанска - Амджен България, председател на УС 
 

Д-р Красимира Чемишанска е изпълнителен директор на Амджен 
България от откриването на филиала на компанията в 2009 г.  
Завършила е медицина в Медицински университет - София и МBA - 
General Management в City University of Seattlle.  Има и магистърска 
степен по бизнес администрация от Международното висше бизнес 
училище. 
От 2013 г.  д-р Чемишанска е член на УС на ARPharM, а от 2011 е член 
на Борда на директорите на AmCham. От 2015 г. до началото на 2019 
г. e президент на Американската търговска камара. 

 
Д-р Светослав Ценов - Астелас България, заместник-председател на УС  

 
Д- р Светослав Ценов, директор за България, Румъния и Унгария на 
фармацевтична компания Астелас. Той е завършил медицина и 
финанси и има повече от 12 години опит в областта на 
фармацевтичната индустрия.  
Заемал е различни локални и международни позиции в сферата на 
маркетинг, медицински дейности, връзки с институциите в 
мултиналционални компании. 
 
 

 
Членове на УС: 
Д-р Лиза Бонадона - ГлаксоСмитКлайн България 
 

През последните петнадесет години д-р Лиза Бонандона е била на 
редица позиции с нарастваща отговорност на локално, регионално и 
глобално ниво в GSK. 
Преди да заеме ролята на Генерален мениджър на GSK България през 
юли 2018 г., тя е била глобален ръководител на партньорството GSK-
Save the Children и достъп до лекарствени продукти на GSK.  
Лиза има докторска степен по имунология от университета в Мелбърн, 
Австралия, MBA по политики в общественото здраве от LSE и 
магистърска степен по бизнес от Melbourne Business School. 

 
Д-р Ана Цакова - Мерк България 
 

Д-р Ана Цакова е изпълнителен директор на Мерк България от 2016 
година. Вече 20 години работи във фармацевтичната индустрия като е 
заемала различни длъжности в маркетинг, продажби и мениджмънт 
направления и е отговаряла за бизнеса в различни сфери и области на 
медицината.  
Д-р Ана Цакова е завършила медицина в Медицински университет – 
София, където придобива и докторска степен по фармакология към 

  



Катедрата по фармакология и токсикология. През 2004 става и магистър по стопанско 
управление към Софийския университет.  
 
Г- н Констатинос Папаянис - МСД (Мерк Шарп и Доум) 
 

Констатинос Папаянис е изпълнителен директор на американската 
фармацевтична компания МСД (Мерк Шарп и Доум) за България. 
Константинос е заемал различни длъжности в МСД Гърция, като 
последно е ръководил отдела за специализирана и болнична грижа.  
Получил е своето образование в сферата на  маркетинга в Англия, 
Middlesex University in London.  
От декември 2018 г. е избран за член на борда на Американската 
търговска камара в България и e член на Изпълнителния комитет като 
касиер на Камарата.   

 
Д-р Мила Елисеева – Пфайзер 

 
Д-р Мила Елисеева е управител и ръководител на бизнес направление 
„Вътрешни болести“ на Пфайзер за България и Украйна. Има 20 години 
професионален опит във фармацевтичната сфера и е изпълнявала 
различни ръководни позиции. 
 
Мила е член и на Управителния съвет на Българска стопанска камара. 
 
 

 
Г-н Орелиен Бретон – Сервие                                                                                                                                                       

  
Орелиен Бретон е изпълнителен директор на Сервие България от 2015 
г. Вече над 15 години работи във фармацевтичната индустрия и е 
заемал различни позиции в отдели „Маркетинг и продажби“ както на 
местно, така и на глобално ниво. Преди позицията си в България,  
Орелиен е бил изпълнителен директор на Сервие Словения. 
По образование Орелиен е инженер агроном с бакалавърска степен 
по маркетинг и магистърска MBA степен в INSEAD. 
 

 
Г-н Деян Денев – Директор на ARPharM 

 
Г-н Деян Денев заема позицията на Директор на ARPharM от 
октомври 2003 г. Юрист по образование, дипломирал се от СУ “Св. 
Климент Охридски”, експерт по фармацевтично законодателство и 
лекарствена политика. Като директор на асоциацията води 
активностите на научноизследователската фармацевтична индустрия 
по ключови въпроси, касаещи лекарствената политика и регулации, 
интелектуална собственост и развитие на фармацевтичния пазар. 
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