
 

 

85 години Софарма… И още растем 

 

Тази година Софарма отбеляза 85 години от основаването си. За този период от сдружение на 

група предприемчиви аптекари Софарма се превръща в най-успешната българска 

фармацевтична компания. След приватизацията, фармацевтичния производител реализира 

приходи, които днес са 25 пъти по-високи, в сравнение с 2000г. и нито едно съкратено работно 

място от тогава. Това са два от най-впечатляващите факта за Софарма. Една от най-успешните 

български компании се нарежда на четвърто място сред холдингите, от 10 години неизменно 

държи първо място в сектор Фармация и е в топ 5 на най-предпочитаните работодатели. 

Създадена през 1933г. като първата лаборатория за производство на лекарствени средства в 

България, 85 години по-късно групата обединява 97 дружества в различни сектори – фармация, 

химическа индустрия, строителство, земеделие, винопроизводство, търговия, „Направи си сам“ 

верига с франчайз на Mr. Bricolage. Има 10 фармацевтични завода в страната. Изнася 

продукцията си на повече от 40 пазара в света. 

Всяка година Софарма произвежда над 3 млрд. таблетки и над 20 млн. сиропи. От конвейерите 

на единствения по рода си завод за ампули в България всеки час излизат по 24 хил. ампули. В 

портфолиото и са 210 генерични медикамента и 15 оригинални формули. Компанията използва 

над 1500 тона лечебни растения и прави 12 продукта на растителна основа. Тя е единственият 

производител на екстракти от бяло кокиче. Световноизвестният Нивалин®, създаден преди 60 

години, направи пробив в борбата с детския паралич. Табекс® помага за отказ от 

тютюнопушенето, предстои да бъде регистриран в Америка и Софарма засажда 1 милион жълти 

акации край Чирпан, за да го произвежда. Най-продаваното болкоуспокояващо в България – 

Аналгинът®, също е в списъка на компанията.  

Повече за смяната на поколенията в компанията, за здравната реформа, за плановете за 

навлизане на Табекс® на американския пазар и за възможността и желанието да подариш на 

служителите акции от компанията, за която работят, чуйте в интервюто на Огнян Донев с В. 

Дремджиев по ТВ+ ТУК. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ojalqgs0tSU&feature=share

