
 

 

 

 

 

айна Харизанова завършва 

специалност „Молекулярна 

биология“ в Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“. Продължава 

образованието си в Югозападния 

университет „Неофит Рилски“ в 

магистърската програма „Биологично 

активни вещества и лекарствени средства“.  

От 2014 г. до 2022 г. тя работи по 

избраната от нея специалност, стартирайки 

кариерата си като специалист „Лекарствена 

безопасност“ в „Пи Пи Ди България“ 

ЕООД. Компанията, в която работи Райна, 

е водеща глобална организация за 

клинични изследвания, предоставяща 

цялостни, интегрирани услуги за 

разработване на лекарства, лаборатории и 

управление на жизнения цикъл. След две 

години става старши специалист в същата 

организация, а не след дълго се издига до 

длъжност „Главен специалист“. В периода 

2018 – 2019 г. вече е ръководител проект 

„Лекарствена безопасност“ в „Ковънс 

Клиникъл и Периапрувъл Сървисис 

Лимитид“. През следващата година заема 

отново ръководен пост – ръководител 

проект „Лекарствена безопасност“ в 

„Синeос Хелт България“ ЕООД. Дейността 

на компанията е свързана с клинични 

проучвания и изследователски услуги в 

областите: управление на информацията,  

 

 

 

 

 

докладване 

безопасността на 

използваните 

лекарства, услуги за 

производителите на  

медицинско 

оборудване, здравно-икономически и 

резултатни проучвания, управление на проекти 

и др. От 2020 г. до 2021 г. е старши експерт 

„Лекарствена безопасност“ в „Синeос Хелт 

България“, а в момента е главен експерт. 

Ето какво споделя Райна за избора 

си на професия: „Избрах да се развивам в 

сферата на лекарствената безопасност, 

заради възможността да използвам 

придобитите в университета знания, 

както и натрупаните през годините 

професионални умения. Чувствам се 

удовлетворена от работата си, защото с 

всекидневните усилия на всички колеги 

правим възможно иновативни лекарства 

да достигнат до пациенти, които се 

нуждаят от тях. Работата в тази 

сфера е изключително интересна, 

разнообразна, динамична, но най-вече 

предизвикателна“.  

Най-голямата трудност в работата й е 

непрекъснатото и постоянно информиране 

за новости в областта на законодателството 

по лекарствена безопасност. 
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