
ПРОФЕСИОНАЛНА ОБЛАСТ

Клинични проучвания, образование и наука, фармация,

проекти качество на живот, корпоративна обществена

отговорност, консултации относно финансиране от

Европейския съюз, инвестиционни консултации,

продуциране и композиране на музика (ДИО/ ОУЦ

предлагаща пълен набор услуги, собствени училища и

детски градини, консултантски фирми за финансиране

от ЕС и за инвестиции, собствена продуцентска къща /

звукозаписни студиа, преди - собственик на аптечна

верига)

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

1997 - сега

Клинични проучвания и развитие, образование и наука,

фармация, корпоративна обществена отговорност,

консултации относно финансиране от Европейския

съюз, инвестиционни консултации, продуциране и

композиране на музика, преводи, проекти за качество

на живот (валидиране)

Комак Медикал ЕООД

Основател, собственик, главен 

изпълнителен директор (ГИД), 

предприемач, инвеститор
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23.12.1968

Адрес
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Ул. “Майстор Алекси Рилец” 38
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Тел.
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Уеб-сайт
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ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

Общинска болница Варна, отделение по хирургия, младши лекар

Медицински преводач на непълен работен ден

Сътрудник клинични проучвания на непълен работен ден/ провеждане и

контрол на клинични проучвания, проекти за качество на живот (валидиране)

Медицински представител на Pharmacia & Upjohn, България

Собственик и ГИД на КОМАК МЕДИКАЛ ЕООД - пълноценна ДИО/ОУЦ

предлагаща пълен набор услуги, със собствена структура и дейност в 21

европейски страни и с офиси в: София, Букурещ, Белград, Скопие, Тузла,

Тбилиси, и Вилнюс

1995 – 1996

1995 – 1996

1996 – 1997

1996 – 1997

1997 – сега

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЧЛЕНСТВО

Част от HICRONET - професионална мрежа от малки ДИО

Сертификат за оценка - Изследователски институт Северна Англия, САЩ

Сертификат за признание - National Heart Lung and Blood Institute - САЩ (NIH)

Сертификат за признание - Magic Trial

Сертификат за оценка - Magic Trial

Член на Асоциация за лекарствена информация (АЛИ)

Член на Асоциация на професионалистите в клиничните проучвания (АПКП)

Член на Общността със специален интерес към клиничните проучвания към

Агенция за лекарствена информация (ОСИ КП)

Член на подкомисията за комуникация и публикация на АЛИ ОСИ КП

Избран да ръководи развитието на АПКП в България

Член на централния комитет на АЛИ ОСИ Клинични проучвания

Сертификат за оценка, издаден от АЛИ, за принос към централния комитет на

ОСИ Клинични проучвания

Европейски лидер на АЛИ ОСИ КП подкомисия за публикации

Сертификат за оценка - NHLBI

Активен член на работна група по етика на ЕФДКП

Дискусия на предложенията на Комисията относно изпълнението на Директива

2001/20/ ЕК, организирана от ЕФДКП - Брюксел, Белгия

Лектор на работна среща на АЛИ за клиничните изпитвания в Русия и Източна

Европа

Световна годишна среща на МОИКНЖ - Орландо, Флорида, САЩ

Член на Европейския форум за ДКП (ЕФДКП)

Лектор на годишната среща на АПКП - Филаделфия, Пенсилвания, САЩ

Съпредседател и лектор на конференция: "Клинични проучвания в Централна

и Източна Европа" организирана от АЛИ - София, България

Отряд за специални задачи на управителното тяло на АЛИ - определен да

отговаря за Централна и Източна Европа

Съпредседател на Първото национално обучение на членове на комисии по

етика

Лектор на 39-та Годишна среща на АЛИ - Сан Антонио, Тексас, САЩ

Лектор на конференция "Разработка на лекарства от външни изпълнители"

организирана от SMi Group - Лондон, Великобритания

1999 – 2004                    
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окт. 2001
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ян. 2002

ян. 2002

апр. 2002

апр. 2002

юни 2002

юни 2002

юни 2002

юни 2002

авг. 2002 

септ. 2002 

септ. 2002

окт. 2002

ноем. 2002

дек. 2002

апр. 2003

май 2003

юни 2003

юни 2003

юни 2003

септ. 2003



Лектор на конференция "Провеждане на клинични изпитвания в разрастващ

се ЕС и държавите кандидатстващи за членство" - Варшава, Полша

Преподавател на работната среща на EMEA / ЕФДКП: "Етика в клиничното

развитие - от законодателство до изпълнение" - Лондон, Великобритания

Член на Консултативния съвет на ЕФДКП

Лектор на конференция на Институт за клинични проучвания

Великобритания: "Нови хоризонти в международните клинични проучвания"

- Харогейт, Великобритания

Лектор и програмен съпредседател на семинара: "Изпълнение на

Директивата на ЕС за ДКП в България", организиран съвместно от Асоциация

за ДКП и развитие на клиничните проучвания в България и ЕФДКП

Сертификат за завършен курс - LOGIC

Предварителна среща за НИЛ , Американска агенция по храните и

лекарствата, Център за лекарствена оценка и звено за изследване на

продукти за сърдечносъдови и бъбречни заболявания, Бъдезда, Мериленд,

САЩ

Европейски съпредседател на АЛИ ОСИ Клинични проучвания

Председател на семинар на клинични изследователи на тема: Етични и

регулаторни аспекти на ДКП в практиката на изследователите, организиран

съвместно от Асоциация за ДКП и клинични проучвания

Член на програмния комитет на Европейската среща на АЛИ 2007 - Виена,

Австрия

Член на Консултативния съвет за Европа (КСЕ) на АЛИ

Лектор на 42-та Годишна среща на АЛИ, Филаделфия, САЩ

Лектор на конференция "Провеждане на клинични изпитвания в Европа"

организирана от SMi Group - Лондон, Великобритания

Съпредседател на регулаторния семинар на АЛИ "Задълбочен преглед на

съществуващите процедури за регистрация в ЕС и влиянието на законите за

новите лекарства" - София, България

Съпредседател на конференция на АЛИ: "Променящия се свят на клиничните

изпитвания" - Базел, Швейцария

Член на програмния комитет, председател на Проследяване на клинични

проучвания и председател на сесия на 19-та Европейска среща на АЛИ -

Виена, Австрия

Лектор на срещата "Yaku-Kon", (годишна среща на установените в Европа

японски фармацевтични компании) - Лондон, Великобритания

Председател на сесия на 43-та Годишна Среща на АЛИ, Атланта, САЩ

Програмен съветник на Клиничен форум на АЛИ, Мадрид, Испания

Съпредседател на първата работна среща в Източна Европа "КСОКД

Европейско образователно представление", организирана съвместно от

Асоциация за ДКП и развитие на клиничните проучвания и Консорциума за

стандартите на обмяна на клинични данни (КСОКД) - София / България

Сертификат за постижения - Rocket AF

"Comac Medical" получава награда на годишния конкурс "ИТ проект на 2016"
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ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЧЛЕНСТВО



Завършва Английска езикова гимназия, Варна, България

Военноморски сили редовна служба - радиотелеграфист

Завършва Медицински университет, Варна - квалифициран лекар

Сертификат за участие - Ориентация към квалификационен курс за клиничен

мониторинг, Мейдънхед, Англия

Международни ДКП и СКП обучения и семинари за PAREXEL, ClinTrials Research

Ltd, Фармацевтично дружество, Фармация и т.н.

Обучение в ДКП за ClinTrials Research Ltd - Мейдънхед, Лондон

Обучение в умения за продажба за медицински представители - Pharmacia &

Upjohn, София

Обучение за СКП на PAREXEL International / Searle G.D., САЩ - Кесария, Израел

Обучение на СКП за LCC / TMC, Великобритания - Координационен център

главно управление Лювен, Белгия

СКП обучение за фармацевтична компания, Великобритания - Прага, Чехия

СКП обучение за фармацевтична компания - Амстердам, Холандия

ДКП обучение и семинар "ДКП в България" - Боровец, България

СКП обучение за фармацевтична компания, Великобритания - Атина, Гърция

Обучение за СКП на PAREXEL International - Варшава, Полша

Сертификат за оценка от Изследователски институт Северна Англия, САЩ

Сертификат за признание - National Heart Lung and Blood Institute - САЩ (NIH)

Национален здравен институт

Сертификат за преминато обучение за администрация, мениджмънт и СОП - Атус

Груп, Франция

Обучение "Одит на изпитвания и системи" организирано от АЛИ - Лондон,

Великобритания

Работна среща "Бъдещето на клиничните изпитвания в Европа" организирана от

АЛИ - Париж, Франция

Сертификат за участие - Образователен семинар на тема "Практичен одит за

спазване изискванията на ДКП за проучвания и системи", Лондон

Европейска среща на АЛИ - Базел, Швейцария

Курс за обучение в ДКП с преподавател проф Н. Бакрачева, председател на

Специализирания комитет на МЗ за одобряване провеждането на клинични

изпитвания, София, България

Годишна европейска среща на АПКП - Амстердам, Холандия

АЛИ Годишна световна среща - Чикаго, САЩ

ЕФДКП форум, Дискусия на предложенията на Комисията относно изпълнението

на Директива 2001/20/ ЕК - Брюксел, Белгия

Лектор на работна среща на АЛИ относно клиничните изпитвания в Русия и

Източна Европа

Световна годишна среща на МОИКНЖ - Орландо, Флорида, САЩ

Международна среща на членовете на РО и КЕ като член на ЕФДКП, Работната

група по етика

Европейска среща на АЛИ - Рим, Италия

Лектор на годишната среща на АПКП - Филаделфия, Пенсилвания, САЩ

Съпредседател и лектор на конференция "Клинични проучвания в Централна и

Източна Европа", организирана от АЛИ - София, България
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ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ



Сертификат за участие - Работна среща на АЛИ за клинични проучвания в

Централна и Източна Европа. София

Съпредседател на Първото национално обучение на членове на комисии по

етика: "Работна среща за развитието на етичния преглед в България -

Установяване на най-добрите практики в съгласие с националните,

европейските и международните насоки" - организирана съвместно от ЕФДКП и

Асоциацията за ДКП и развитие на клиничните проучвания в България

Лектор на 39-та Годишна среща на АЛИ - Сан Антонио, Тексас, САЩ

Лектор на конференция "Разработка на лекарства от външни изпълнители"

организирана от SMi Group - Хатън, Лондон, Великобритания

Лектор на конференция "Провеждане на клинични изпитвания в разрастващ се

ЕС и държавите кандидатстващи за членство" - Варшава, Полша

Сертификат за участие - Разработка на лекарства от външни изпълнители

Сертификат за участие - Клинични изпитвания в разрастващ се ЕС и държавите-

кандидати (2005 г.), Лондон

Преподавател на работната среща на EMEA / ЕФДКП "Етика в клиничното

развитие - от законите до изпълнението" - Лондон, Великобритания

Лектор на конференция "Нови хоризонти в международните клинични

проучвания" организирана от Институт за клинични проучвания

Великобритания - Харогейт, Великобритания

Лектор и програмен съпредседател на семинара "Изпълнение на Директивата

на ЕС за ДКП в България", организиран съвместно от Асоциация за ДКП и

развитие на клиничните проучвания в България и ЕФДКП

Обучение в Асоциация за лекарствена информация (АЛИ): Как да се постигне

съответствие за провеждане на клинични изпитвания в рамките на действащата

нормативна уредба на ЕС

Сертификат за участие - Прилагане на директивата на ЕС за добра клинична

практика в България, София

Умения за клинични изследвания и мониторинг - обучение проведено от Джо

Бърместър, Великобритания

Българската нормативна уредба в областта на клиничните проучвания и

безопасността на лекарствата. ДКП в България - обучение проведено от д-р

Емил Христов, Изпълнителен директор на ИАЛ (Изпълнителна агенция по

лекарствата)

Сертификат за обучение "Подготовка за проверка на АХЛ". Известие относно

педиатричните проучвания. Нови тенденции в клиничните проучвания -

проучвания фаза 0. Проучвания за БН / БЕ. Реклама и промоция в клиничните

проучвания "София

Дизайн на клинични изпитвания. Клинично изпитване за оценка на

биоеквивалентност - обучение проведено от доц. д-р Иванка Атанасова,

Изпълнителна агенция по лекарствата

Обучение PAREXEL WSOP

Сертификат за участие на Конференция на ЕФДКП на тема "Клиничните

изпитвания в Сърбия - търсене на ДКП, регулаторни трудности и био-етика",

Белград, Сърбия

Лектор на образователните събития на АЛИ, АПКП, ЕФДКП, член на програмния

комитет, председател на програмата, съветник на програмата

Сертификат за участие - Обучение в принципите на добрата клинична практика

Сертификати за обучение

май 2003

юни 2003

юни 2003

септ. 2003

септ. 2003

септ. 2003

септ. 2003

дек. 2003

апр. 2004

май 2004

май 2004

май 2004

юни 2005

юни 2005

май 2005

авг. 2005

авг. 2005

септ. 2006

2002 - 2009

ян. 2009

1996-2005

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

http://comac-medical.com/?page_id=4630


ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ

Член на Академичния съвет на Медицински университет, Варна

Основател и председател на Асоциация за ДКП и развитие на клиничните

проучвания

Благодарствен сертификат за дарение за принос към възстановяването на

Боянската църква, обект на световното културно наследство

Сертификат за дарение от Сдружение "Плиска" за реконструкция на войнишките

паметници в Ново село, Македония

Граждани за европейско развитие на България (ГЕРБ) кандидат за член на

Европейския парламент

Граждани за европейско развитие на България (ГЕРБ) кандидат за член на

Столичен общински съвет

Основател, председател и спонсор на фондация Българска памет (www.bgmf.eu)

Сертификат за дарение от фондация "Искам бебе"

Диплома от Първа езикова гимназия Варна за спонсориран литературен

конкурс

Лектор на Националната кръгла маса - "Бъдещето на културното наследство на

България" - Велико Търново, България

Благодарствен сертификат от Община Перник, за щедро спонсориране на

организацията и провеждането на археологическа експедиция Кракра

Почетен гимназист, заради усилията и стремежа му за запазване на българския

дух и идентичност, и за дарения и съвместни инициативи във връзка с

честването годишнината на гимназията

Диплома от Регионален исторически музей - Кърджали за принос в опазването

на културната памет на българската държава

Член на Националния изпълнителен съвет на Сдружение "Предприемачи - ГЕРБ"

Преподавател в START UP 2008 - Български форум за стартиращи предприемачи

в Университета за национално и световно стопанство - София, България

"Личност на годината" - специална награда на Асоциацията на българите в

Украйна за изключителен принос към укрепването на икономическите и

културни връзки между Украйна и България

Благодарствен сертификат от федерацията на американците с български

произход за принос към по-нататъшното развитие на отношенията между

България и Съединените американски щати

Лектор на Американски бизнес форум 2010: Турция и Балканите "Свързване на

лидерите в бизнеса" - Ню Йорк, САЩ

Награден със специалната награда на Българския Дарителски Форум - „Личност

на годината с изключителен принос към филантропията в България“

Лектор в Българско училище за политика, панел дискусия "Демокрация и

ценности" - Правец, България

Съорганизатор и модератор на "Български дни в Европейския парламент под

патронажа на българския Президент - България: Държава на духа и азбуката"

Член на Глобална инициатива на Клинтън

Член на Съвета за духовност, култура и национална идентичност на Президента

на Република България

Медал на честта на Автономна република Гагаузия
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Съорганизатор и модератор на "Български дни в Европейския парламент -

България: Светилище на Словото"

Лауреат на наградата "Европейски гражданин на 2013"

Удостоен с Медал на честта с лента от кмета на Варна

Награда "Индивидуален дарител с кауза" на Фондация “Работилница за

граждански инициативи” (ФРГИ) за най-добра благотворителна инициатива в

областта на образованието

"Съвременен просветител" 2014

Награда "Питагор 2016" на Министерството на образованието и науката (МОН) –

категория "Компания с най-големите инвестиции в областта на науката." -

"Комак Медикал"

Награда "Апостол на българщината 2016"

Член на Обществения съвет на Българското национално радио

Фондация "Българска памет" през 2016 г.

Сертификати за благотворителност

Награда "Татко на годината 2016"
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