
атерина Палашева е родом oт гр. 

София. Завършва средното си 

образование в 18 СОУ „Уилям Гладстон“, 

гр. София – природоматематическа 

паралелка с изучаване на японски език. 

Интересът й към химията се заражда от 

ученическата скамейка. По време на 

следването си работи 4 години като 

консултант-козметика в аптеки „Sopharmacy“ 

и тогава се проявява афинитетът й към 

лекарствения процес. След завършване на 

образованието си се насочва към сферата на 

клиничните изпитвания.  

През 2017 г. започва работа като 

координатор „Клинични изпитвания“ в 

Диагностично-консултативен център 

„Александровска“, гр. София, която й 

дава знания за процесите и етапите в 

клиничните проучвания.  

„Винаги съм искала да науча повече 

за процеса на създаване на даден 

медикамент - от предклиничния процес 

до маркетирането му на пазара. Като 

част от екипа, провеждащ  клинични 

проучвания в сферата на 

дерматологията, офталмологията, 

кардиологията и гастроентерологията 

придобих безценен практически опит и 

надградих придобитите знания. Имах 

щастието да работя с прекрасни лекари 

от всякакви специалности, които имат 

енциклопедични познания и богата 

практика и с готовност предават опита 

и уменията си. Да се уча от 

професионализма им е невероятен 

късмет и благословия“, споделя Катерина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През юли 2021 г. започва работа като 

Start up Coordinator в PSI Pharma – 

международна компания за клинични 

изпитвания. В  момента работата й е 

свързана с началните процеси по подбор на 

болниците в страната и подаването им за 

одобрение към местните етични комисии и 

регулаторни органи в България. Ежедневно 

комуникира с международни екипи по 

проекти, както и с тези в болниците. 

Постоянно се сблъсква с 

предизвикателствата на работата, получава 

нови знания и се усъвършенства. 

Желанието й е да продължава да се развива 

в сферата на клиничните изпитвания, 

защото обича да експериментира, да се учи 

в динамична работна среда, изпълнена с 

вълнения, приятелски взаимоотношения, 

емоции и изненади. 

„Благодарна съм на преподавателите 

си от Югозападния  университет „Неофит 

Рилски“, които ми дадоха необходимите 

знания, подготовка и професионализъм, за да 

направя правилния избор и поема по своя 

професионален път. Чувствам се горда, че 

съм възпитаник на катедра „Химия“. 
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