
гр. Стара Загора
ул. „Х.Д.Асенов” 115, работно време: 07.00-24.00 ч.
телефон: 042/ 620-923
ул. „Отец Паисий” 92, работно време: 24 часа.  
телефон: 042/ 605-100
ул. „Патриарх Евтимий” 130, работно време: 08.00-22.00 ч. 
телефон: 042/ 605-109
кв. “Железник”, ул „Младост”, работно време: 07.00-24.00 ч.
телефон: 042/ 605-101
ул. „Патриарх Евтимий” 81,  работно време: 24 часа. 
телефон: 042/ 605-103

ул. „Хан Аспарух” 25, работно време: 08.00-24.00 ч.    
телефон: 042/ 650 009
ул. “Свети Княз Борис” 110, работно време: 08.00-20.00 ч.
телефон: 042/ 230 079
гр. Сливен
ул. “Мур” 2, работно време: 24 часа.  
телефон: 044/ 675-100
гр. Свиленград
ул. „Г.Кирков” 1 б, работно време: 24 часа.
телефон: 0379/ 719-91
гр. Гълъбово
ул. „ Тунджа” 2, работно време: 08.00-24.00 ч. 
телефон: 0418/ 62 100

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:

Адреси на аптеки Фрамар:

Нашите спонсори
                  на стр. 2

Ние, бакалавър 
фармацевтите 
                   на стр. 3

“Големите неща 
ги правят малките 
хора” - интервю с 
Димитрина Костова, 
председател на 
НСБФБ 
                   на стр. 4

Специален брой за есенния семинар на бакалавър фармацевтите, 8-9 октомври, 2011 г   



“Кристалното хаванче”

Фрамар представя

На 8 - 9.06.2010 във Велико Търново беше поставе-
но началото на Дни на бакалавър фармацевтите в 
България“. За първи път с наградата „Кристалното 
хаванче„ бяха отличени:
 
Николета Иванова от  Козлодуй и Катя Иванова от 

Горна Оряховица 

Тази година с „Кристално хаванче“ в Стара Загора 
бяха наградени :
Валентина Хаздай  - Дупница 
Юлия Големанова  - Стара Загора 
Маргарита Маркова - Раднево

Николета Иванова от  Козлодуй и Катя Иванова 
от Горна Оряховица 

Валентина Хаздай  - Дупница .Маргарита Маркова - Раднево Юлия Големанова  - Стара Загора

ние, бакалавър Фармацевтите

Ние, младите!

Здравейте колеги, казвам се Илиана Хала-
чева  от Горна Оряховица, помощник фар-
мацевт съм. Родена съм на 20.07.1985 година. 
В момента работя в аптеки Марешки. Член 
съм на Национално сдружение на бакалавар 
фармацевтите в България. Миналата година 
изпитах щастието да получа приза за Най-
млад участник на нашето сдружение във 
Велико Търново. Пожелавам на всички колеги 
много здраве, успехи и да продължаваме да 
се борим за нашето място в България, за-
щото какво ли ще се случи, ако тези 7000 
помощник фармацевти ги няма в аптеките.

Надежда Ди-
митрова, една 
от най-млади-
те бакалавър  
- фармацевти 

в България, 
студентка 
в медицин-
ски колеж 
„Йорданка 

Филаретова“, 
отличник на 

курса.

Юлиян Томов, Бургас
Роден съм на 04.07.1986 в Пловдив. Детската 

ми мечта бе да стана аптекар, защото оби-
чам реда и да помагам на хората. Завършвам 
Медицински колеж, Пловдив, kъдето се запоз-
нах с съпругата си и се преместихме да живе-
ем в Бургас. Работих 3 години в две от най-
големите аптеки в града, а сега продължавам 
развитието си като медицински представи-
тел на Натурпродукт.



Специалният брой на 
вестник Фрамар за-
вършва с едно интервю 
с човека, който всички 
познаваме – Димитрина 
Костова, председателя 
на нашето национално 
сдружение. Истината е 
една – пред нас стоят 
големи дела, а трябва 
да се заемем с тях още 
днес!

Фрамар: Представете се пред читателите на 
вестник Фрамар. 
Името ми е Димитрина Костова и съм председа-

тел на Национално сдружение на бакалавър фарма-
цевтите в България. От  В. Търново съм и работя 
в системата над 30 год. Започнала съм работа в 
най-голямата денонощна аптека във В Търново, след 
което съм назначена като управител на аптека № 
15 в града ми. От 1992 година съм в частния бизнес.

Фрамар: Колко човека наброява организацията 
на бакалавър фармацевтите и колко от тях ще 
присъстват тук в Бургас? 
Нашата организация е доброволна и в нея члену-

ват над 1000 души, които са организирани в десет 
съдебно регистрирани регионални сдружения.
Това са представители на професията от всички 

поколения, обединени от идеята за законово уреж-
дане, ясен регламент, защита  на работните места 
и  запазване авторитета на професията ни, която 
е с 60 годишна история... 
НСБФБ  обединява колеги от цялата страна, кои-

то се вълнуват и от още един много  важен въпрос 
-  специализация и следдипломнно обучение   на ка-
дри от регулираните професии. 
Продължаващото и следдипломно обучение   в 

България  за регулираните професии се регламен-
тира чрез съсловните организации, което за бака-
лавър фармацевтите не е законово уредено. Ние 
сме единствената Национална организация, която 

работи за решаване на професионалните проблеми 
на бакалавър фармацевтите в  България. Като такава 
търсим възможности за организиране на семинари, 
където колеги да научават за новостите в областта 
на фармацията. Организирането на такива семинари 
стана вече традиция, на която ние сами поемаме 
инициативата да задоволим големия  интерес на  ко-
легите към иновациите в професията ни.

Фрамар: Кои са ключовите моменти в този есе-
нен семинар? 
На есенния семинар в Бургас, който ще се проведе 

на 08-09.10 2011 год, ще присъстват над 130 члена на 
сдружението. Поканили сме  водещи фармацевтични 
фирми, които чрез презентации и щандове за изложе-
ния ще покажат най-новите тенденции във фармаци-
ята и ще запознаят колегите с новостите.

Фрамар: В предно интервю с ваш представител 
коментирахме проблемите около статуса на ба-
калавър фармацевтите? Има ли някакво развитие 
по този въпрос? 
Както винаги, на такива форуми ще бъдат обсъдени 

отново проблемите на нашето съсловие, а именно:
1. Връщане /смяна / на направлението ни от Здравни 

грижи във Фармация.
2. Регламентиране на продължаващото обучение /в 

направлението в което работим/
3. Отстояване правото на пълноценна професионал-

на реализация на бакалавър фармацевтите на всички 
нива: в откритите и болнични аптеки, в дрогериите 
и във фармацевтичните складове.
4. Промяна и синхронизация на законите за лекар-

ствените средства, за здравеопазването и закона за 
висшето образование.
5. Продължаване на диалога с представителите на 

законодателната власт с МЗ, МОМН и диалог с оста-
налите браншови организации в областта на здраве-
опазването. 
В много европейски страни вече се разкриват  коле-

жи за бакалаври по фармация, което за европейската 
действителност е ново, но е и още едно доказател-
ство за необходимостта от тези кадри за нуждите 
на практиката в областта на фармацията.

Интересен е фактът, че в  България такива коле-
жи има от много години, но някой с лека ръка иска 
да ги омаловажи и по този начин да унищожи едно 
цяло съсловие. Това няма да позволим да се случи и с 
всички сили се стремим да работим за промяна на 
статуквото.

Фрамар: Какво предстои в бъдеще пред членове-
те на сдружението? 
Убедени сме, че  не е далеч времето, когато всички 

ще разберат истината за нашето обучение,  за зна-
нията, които получаваме в колежите  и за приноса ни 
за качествени фармацевтични услуги на населението. 
Вярваме, че трудът ни, както и трудът  на нашите 
преподаватели ще бъде заслужено оценен и предста-
вителите на професията ни ще получат нужното 
признание.
В тази връзка искам както да поздравя колегите 

с добре дошли в Бургас, така и да ги уверя, че УС 
на НСБФБ както и досега ще продължава да работи 
неуморно за решаването на всички тези проблеми, 
за да изведем заедно нашата професия на нивото на 
което тя заслужава.
Това е професия съществуваща от 60 години, в коя-

то работят над 7000 човека с висше фармацевтично 
образование и никой не е в състояние да ни отклони 
от пътя, по който сме поели.
   
Фрамар: Вашето пожелание към участниците на 

семинара... 
Пожелавам на колегите ползотворна работа на семи-

нара и да се въоръжат с търпение, защото както всяко 
нещо в България, така и нашите проблеми няма да се 
решат нито много бързо, нито много лесно, но когато 
сме заедно сме по-силни и по-лесно ще преодолеем всич-
ки трудности. И се надяваме, че грешките   от минало-
то в законодателството, касаещи нашата професия ще 
бъдат коригирани, а нашето присъствие във фармацев-
тичния сектор ще получи достойната си оценка. Искам 
да завърша с мотото на нашето сдружение: 
“Големите неща ги правят малките хора - 

когато са МНОГО.”

Димитрина Костова, председател на НСБФБ 

„Големите неща ги правят малките хора“

  www.framar.bg
  - дискутирай
  - консултирай се
  - консултирай и дай съвет
  - забавлявай се
  - спечели награда
  - бъди активен

Вестник “Фрамар”:
  - най-младият здравен вестник
  - тираж 100 000 броя
  - национално разпространение
  - всичко за здравето и красотата
За напълно безплатен абонамент и доставка до 

Вашата аптека:
Електронна поща: vestnik@framar.bg
Телефон: 0879611100

Вестник “Фрамар” - компасът на Вашите клиенти!

www.framar.bg
  - описания на над 30 000 продукта
  - заболявания
  - симптоми и признаци
  - анатомия
  - лечения
  - физиология
  - патология
  - ботаника
  - алтернативна медицина
  - нормативни актове
  - всичко от и за здравето!
Над милион статии - на един компютър разстояние!
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