
РЕКЛАМНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ

„БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД град Сливен излиза на пазара с 
нов лекарствен продукт

Очакваме нашият продукт да дис-

циплинира фармацевтичния пазар, 

казва д-р Валентина Колева 

В най-скоро време на фармацев-

тичния пазар в България ще се 

появи нов лекарствен продукт, 

произвеждан от „БИОФАРМ-ИН-

ЖЕНЕРИНГ” АД гр. Сливен. Лекар-

ството е революционна стъпка 

напред в решаване на проблемите 

на пациентите с бъбречни заболя-

вания, чийто живот се поддържа 

чрез хемодиализа.

Фармацевтичното предприятие е 

първото у нас и едно от малкото в 

чужбина, което предлага разтвор 

за перитонеална диализа.

Продуктът дава възможност лече-

нието да се провежда в домашна 

обстановка. Пациентите запазват 

напълно възможностите си за 

социална и обществена дейност, 

като напълно здрави хора.

Болният може да ходи на работа, 

да не зависи от неколкократното 

посещение в болница седмично 

и да не нарушава нормалния си 

ритъм на живот. Новият продукт 

на „БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД 

вече е регистриран в Изпълнител-

ната агенция по лекарствата, има 

Разрешение за употреба и пред-

стои да бъде регистриран в пози-

тивната листа на Министерство на 

здравеопазването. Лекарството ще 

се появи на пазара на цена, много 

по-ниска от тази на вносните ана-

логични препарати. 

„Очакваме нашият продукт да 

дисциплинира фармацевтичния 

пазар. От него ще спечели дър-

жавата, защото ще плаща значи-

телно по-малко пари, отколкото 

е плащала до този момент”, казва 

изпълнителният директор на 

„БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД д-р 

Валентина Колева. Тя очаква нови-

ят продукт да се появи на пазара 

до няколко месеца.

Сливенското фармацевтично 

предприятие ще произвежда и 

инжекционен разтвор на пара-

цетамол по договор с Панфарма-

Франция. Предстои да се закупи 

нова машина за производство 

на парацетамола в пластмасови 

опаковки от полипропилен. Това 

ще намали значително стойността 

на продукта.

Иновации

„БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД 

е единствената българска фар-

мацевтична фирма, която про-

извежда инфузионни разтвори 

в полипропиленови сакове. Тя 

стартира това направление през 

2000 г. и вече има регистрирани 

16 лекарствени продукта, както и 

регистрация на  инфузионните си 

разтвори в 7 държави, сред които 

Грузия, Украйна, Македония, Мол-

дова, Косово. 

Фирмата е специализирана и в 

производство на ветеринарно-

медицински продукти. Предпри-

ятието е основен производител на 

биопрепарати за животновъдство-

то в страната. Тя е основен достав-

„Биофарм-Инженеринг” е единствената фирма у нас, която произвежда разтвори 

в полипропиленови сакове 

чик на Българската агенция по 

безопасност на храните за обезпе-

чаване на годишната имунопро-

филактична програма за опазване 

здравето на животните и хората.

От началото на 2012 г. беше откри-

та и акредитирана Лаборатория за 

контрол на храните и диагностика 

на заболяванията по животните /

Лабораторен блок „ВСЕ;ДЗЖ”/. 

Лабораторията е оборудвана със 

съвременна и прецизна апарату-

ра и извършва контрол на хра-

нителни продукти и суровини от 

животински произход, както и на 

фуражи, води и др.

В „БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД 

работят 80 души, половината от 

които висококвалифицирани спе-

циалисти. Научно-изследовател-

ската дейност заема важно място 

в дейността на фирмата. Екип от 

петнадесет млади специалисти и 

докторанти участват в разработ-

ването на иновациите и внедрява-

нето на нови продукти, казва д-р 

Колева. Това, което е гарантирало 

успеха ни в миналото и сега, са 

преди всичко хората. Те са най-го-

лемият ни капитал, убедена е тя.

Инвестиции

Сливенското фармацевтично 

предприятие инвестира 17 млн. 

лева в обновяване на базата и 

оборудването си.

Използвайки високото ниво 

на производствената си база и 

научно-техническия потенциал, 

„БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД 

насочва инвестиционната си 

политика към внедряване на нови 

технологии и модерни методи на 

производство. 

След приватизацията на фирмата 

са били изплатени придобитите 

активи и са направени инвести-

ции на стойност 8 млн. евро. 

В новото производство на инфу-

зионни разтвори фирмата инве-

стира 8 млн. лв. За оборудване на 

лабораториите за окачествяване 

на продуктите са вложени 3 млн. 

лв. 

Предприятието инвестира допъл-

нителни средства в размер на 6 

млн. лв. за модерна производстве-

на линия, която дозира инфузи-

онните разтвори в самоформова-

щи се на място полипропиленови 

банки.  

Цехът за инфузионни разтвори 

е оборудван с най-съвременна 

апаратура и системи за контрол 

на работната среда, произведени 

от водещи западноевропейски 

фирми. С най-добрата и модерна 

техника е оборудван и цеха за 

производство на ветеринарно-ме-

дицински продукти.

История

Днешното модерно фармацев-

тично предприятие „БИОФАРМ-

ИНЖЕНЕРИНГ” АД е наследник 

на бившия Институт за борба с 

шапа и особено опасни инфек-

ции, създаден по проект на ФАО. 

„Произвеждахме по 6 млн. дози 

ваксина на година и това позволя-

ваше България да бъде филтъра 

на Европа срещу тези опасни 

вирусни заболявания, идващи 

от Азия”, разказва д-р Валентина 

Колева, която започва кариерата 

си в института през 1984 г. До 1994 

г. институтът изцяло задоволява 

потребностите на България като 

единствен лицензиран от Меж-

дународното бюро по епизоотии 

/МБЕ/ производител на проти-

вошапна ваксина на Балканския 

полуостров. 

След прекратяване на производ-

ството на ваксина, поради промя-

на на Европейската стратегия за 

борба с шапа и налагаща про-

мяна на дейността на института, 

научните работници минават 

през труден път, включително и 

производство на козметика, за да 

продължат работата си и да създа-

дат ново, модерно предприятие.

През 1998 г. институтът е прива-

тизиран от създаденото за целта 

„БИОФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ” АД. 

Днес предприятието е част от 

групата на „Софарма” АД, което  

дава сигурност и по-широко поле 

за научна работа, казват научните 

работници. 

Продуктите, произвеждани от 

„БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД се 

предлагат на болничния пазар от 

търговското дружество „Софарма 

Трейдинг”.

Предприятието насочва инвестиционната си политика към внедряване на нови 

технологии и модерни методи на производство


