РЕЦЕНЗИЯ
ОТ ДОЦ. Д-Р ЕМИЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ, ДФ
Учебно-научна лаборатория „Социална фармация”,
Факултет по химия и фармация, СУ „Свети Климент Охридски”
ОТНОСНО:
Конкурс за академична длъжност „Доцент” в Професионално направление 7.3
„Фармация”, Научна специалност “Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията” за нуждите на Факултет по химия и фармация,
обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г.
1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1.1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Конкурсът за академична длъжност „Доцент” в професионално направление 7.3
„Фармация”, научна специалност “Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията” за нуждите на Факултет по химия и фармация (ФХФ),
е по предложение на Факултетния съвет (ФС) на Факултет по химия и фармация и с
решение на Академичния съвет на СУ „Свети Климент Охридски” от м.май 2019 г. е
обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. Срокът за подаване на документи от кандидатите е
изтекъл на 02.09.2019 г.
1.2. УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА
Документи за участие в конкурса в законовия срок е подал само един кандидат –
главен асистент Сава Огнянов Георгиев, дф.
1.3. ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ
Със Заповед № РД 38-454 от 24.07.2019 г. на основание чл.56 от Правилника за
прилагане на Закон за развитието на академичния състав в Република България и чл.
109, ал.2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и
заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”, Ректорът на СУ „Свети
Климент Охридски” е назначил Комисия, която да разгледа документите и състави
протокол за допускането или недопускането на кандидатите в конкурса.
На основание чл.4 и чл.25 от Закона за развитието на академичния състав в Република
България, чл. 57, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на
академичния състав в Република България, чл.108, ал.1 и 3 от Правилника за условията
и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ
„Св. Климент Охридски” и решение на ФС на ФХФ, Протокол №15 от 16.07.2019 г., със
Заповед № 38-491 от 09.08.2019 г., Ректорът на СУ „Свети Климент Охридски” определя
Научно жури за провеждане на обявения конкурс.
В законоустановения 3-дневен срок и с Протокол от 05.09.2019 г., Комисията по
документите е взела решение за допускане до участие в конкурса на единствения
кандидат гл. ас. Сава Огнянов Георгиев, дф, като същият е уведомен надлежно за това.
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Първото заседание на Научното жури е проведено на 10.09.2019 г. Избран е
Председател на Научното жури, утвърдени са двама рецензенти, раздадени са
материалите по конкурса на всички членове и е взето решение в съответствие с чл. 109,
ал.1 и 3 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и
заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски” - Научното жури да
оцени съответствието с минималните национални изисквания и с допълнителните
изисквания и да вземе решение за допускане на кандидата до научно оценяване в срок
до 16.09.2019 г.
На 16.09.2019 г., в съответствие с чл.109, ал.5 и 6, във връзка с алинеи 1, 3 и 5 от
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”,
Научното жури прие
единодушно, че предоставената от гл. ас. Сава Огнянов Георгиев, дф научна продукция
за участие в конкурса съответства на минималните национални изисквания и на
допълнителните изисквания на СУ „Св. Климент Охридски“ и в съответствие с чл.109,
ал.4 го допусна до научно оценяване. Кандидатът е уведомен в срок, в писмен вид, че е
допуснат до оценяване по съществото на конкурса.
2. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТА
2.1. БИОГРАФИЧНИ ДАННИ
Гл. ас. Сава Огнянов Георгиев, дф е роден на 29.11.1970 г. в гр. Силистра. Завършва
средното си образование в Природо-математическа гимназия в гр.Силистра, профил
„химия”. В периода 1990-1995 г. учи „Фармация” във Фармацевтичен факултет на
Медицински университет - София и през 1995 г. придобива образователно квалификационна степен „Магистър по фармация”. През 1998 придобива втора ОКС
”Магистър по право и бизнес” от Великотърновски университет „Св.св. Кирил и
Методий“.
Професионалната му кариера започва като магистър-фармацевт в аптека, впоследствие
започва развитие в мултинационални фармацевтични компании. В продължение на 13
години от 1995 – до 2008 г. последователно работи като медицински представител за
гр.Велико Търново и гр.София, продуктов мениджър и национален мениджър
продажби във фармацевтичната компания Гедеон Рихтер. От 2008 до 2010 г. заема
длъжността мениджър „Кардиология и Неврология” във фармацевтичната компания
Бьорингер Ингелхайм, представителство за България, а впоследствие става Директор
„Ексклузивни продукти“ в търговецът на едро „Софарма Трейдинг” АД. От 2012 г. към
момента, с договор за управление е Генерален мениджър за България на
„Фармацевтични заводи Полфарма” АД.
От 01.12.2016 г. досега заема академичната длъжност „Главен асистент” в Учебнонаучна лаборатория „Социална фармация”, към Катедра „Физикохимия” на Факултет
по химия и фармация, СУ „Свети Климент Охридски”.
3. ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТА
Оценяването на кандидата е извършено в съответствие с изискванията на чл. 24, ал.1 и
чл.27, ал.1-4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България,
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чл.52, ал.1 от Правилника за прилагане на Закон за развитието на академичния състав в
Република България и чл. 105, ал.1 и чл.112, ал.1 от Правилника за условията и реда за
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св.
Климент Охридски”.
Обследваните изисквания (критерии) в настоящата рецензия са, както следва:
Критерий №1
Наличие на придобита образователна и научна степен "доктор", която за
специалностите от регулираните професии трябва да бъде от същата специалност
Кандидатът представя диплома за присъдена образователна и научна степен „Доктор”
по професионално направление 7.3 Фармация и научна специалност
„Фармакоикономика и фармацевтична регулация”, издадена от Медицински
университет–Пловдив, Фармацевтичен факултет, въз основа на защитен дисертационен
труд „Позициониране на някои сартани нa антихипертензивния пазар в България”. До
края на 2013 г. докторската програма по социални науки във Фармацевтичен факултетПловдив е била под наименованието “Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията”. От началото на 2014 г. е преименувана на
„Фармакоикономика и фармацевтична регулация” без да има промяна в учебната
програма.
Съответствие на научната специалност на кандидата с научната специалност, по която
е обявен конкурса
До края на 2013 г. вкл., всички Фармацевтични факултети и Факултети по обществено
здраве в България, провеждаха обучение по единна докторска програма “Социална
медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, независимо от
различните професионални направления Медицина, Фармация, Дентална медицина,
като в нея биваха зачислявани магистри по медицина, фармация дентална медицина,
икономисти, юристи и други специалисти ангажирани със социалните науки от
системата на здравеопазването. През последните 5 години започна преименуване на
докторската програма, без да се променя нейното съдържание. Появиха се програми с
нови имена - „Фармакоикономика и фармацевтична регулация”, „Социална медицина
и здравен мениджмънт”, „Фармацевтичен менджмънт”, „Обществено здравеопазване”
и други, като не се установява промяна и разлики в съдържанието им с „майчината”
програма по “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“.
Друг важен момент е, че всички новоименувани програми – магистърски и докторски,
се ръководят от хабилитирани лица по “Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“. Учебните планове и обхвата на докторските
програми по медико-социалните науки на всички фармацевтични факултети в България
са идентични и съответстват на европейските и световни стандарти за изучаване на
социалните дисциплини в областта на медицинските специалности.
С тези мотиви считам, че е налице пълно съответствие на научната специалност на
кандидата и научната специалност, по която е обявен конкурсът.
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Критерий № 2
Не по-малко от две години:
а) да са заемали академична длъжност "асистент", "главен асистент", или
б) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на
научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна
организация
Кандидатът гл.ас. Сава Огнянов Георгиев, дф е представил информация, че от
01.12.2016 г. досега заема академичната длъжност „Главен асистент” в Учебно-научна
лаборатория „Социална фармация”, към Катедра „Физикохимия” на Факултет по
химия и фармация, СУ „Свети Климент Охридски”. Доказателственият материал
включва – 1.Препис-извлечение от Протокол № 4 от заседание на Факултетния съвет на
ФХФ, проведено на 08.11.2016 год., от който е видно, че на същото заседание е избран
единодушно за главен асистент след проведен конкурс за заемане на академичната
длъжност „главен асистент“ по професионално направление 7.3. Фармация, обявен в
ДВ бр. 58/26.07.2016 г.; 2.Копие от трудов договор със СУ „Свети Климент Охридски”;
3.Справки от НОИ за трудов стаж; 4.Преписи-извлечения от трудова книжка;
5.Уверение № 185 от 16.07.2019 г. издадено от СУ „Свети Климент Охридски”, че към
датата на издаване на уверението има 2 години, 7 месеца и 5 дни трудов стаж като
главен асистент.
Критерий № 3
Кандидатът да е бил специалист от практиката и да има доказани постижения в
своята област
Представените автобиографични данни и данните за кариерното и професионалното
развитие на гл.ас. Сава Огнянов Георгиев, дф показват, че същият има устойчиво,
градирано и последователно развитие във фармацевтичния сектор. Неговите
професионални интереси преимуществено са насочени към фармацевтичен маркетинг
и мениджмънт, икономическите аспекти на фармацията, теории на фармацевтичното
управление, лекарствена промоция, реклама и информация, комуникационни
стратегии и умения, работа в мултикултурна и мултиезикова среда, и т.н.
Доказателство за това е възходящото му професионално развитие.
Задължително трябва да подчертая и обществената му активност във фармацевтичния
сектор на национално равнище: Член на Управителния съвет на Асоциацията на
болничните фармацевти от Септември 2006 до Октомври 2014 г.; Заместникпредседател на Български Фармацевтичен съюз от Февруари 2007 до Октомври 2010 г.;
Член на Управителния съвет на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация от
Март 2019 досега; участие в различни работни групи към държавни органи и
институции.
Считам за необходимо да отбележа, че кандидатът проявява интерес към научна
работа скоро след завършването на висшето си образование – първите му научни
публикации датират от 2001 г., много преди навлизането му в академичните среди.
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Критерий № 4
Да са представени публикуван монографичен труд или равностойни публикации в
специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях
художествено-творчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят
представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за
придобиването на научната степен "доктор на науките"
Кандидатът, гл.ас. Сава Огнянов Георгиев, дф, представя научната си продукция в 3
вида списъци, изготвени по раздели, в съответствие с последните изменения в Закона
за развитието на академичния състав и Правилника за прилагане на Закона за
развитието на академичния състав в Република България:
1.Списък на цялостната научна продукция
Хабилитационен труд/ монография – 1 брой
Публикувана глава от колективна монография – 39 броя
Публикации и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и
индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация – 22 броя, 5 от тях
под печат. 9 от научните публикации са в списания с импакт фактор.
Публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно
рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове – 58 броя, две научни
статии са под печат.
2. Списък на научна продукция, несвързана с дисертационния труд
Хабилитационен труд/ монография – 1 брой
Публикувана глава от колективна монография – 37 броя
Публикации и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и
индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация – 20 броя, 5 от тях
под печат. 6 от научните публикации са в списания с импакт фактор.
Публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно
рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове – 54 броя, две научни
статии са под печат.
3.Списък на научна продукция след защита на дисертационен труд
Хабилитационен труд/ монография – 1 брой
Публикувана глава от колективна монография – 31 броя
Публикации и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и
индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация – 8 броя, 5 от тях
под печат. 2 от научните публикации са в списания с импакт фактор.
Публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно
рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове – 48 броя, две научни
статии са под печат.
Представени са справки за цитирания от Централна медицинска библиотека на МУСофия, която поддържа специализирани медицински бази данни. Установени са 17
цитирания върху научната продукция на кандидата, 6 от които представляват
автоцитирания.
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Публикационната активност на гл.ас. Сава Огнянов Георгиев, дф е равномерно
разпределена през годините, като прави впечатление нейното нарастване след
заемането на академичната длъжност „главен асистент” през 2016 г. Качеството и
количеството на научната продукция след защитата на дисертационния труд са
самостойно достатъчни да удоволетворят изискванията за заемане на академична
длъжност „доцент”.
Научната продукция на кандидата покрива целият спектър и предмет на научната
специалност „Социална медицина и организацията на здравеопазването и
фармацията”, като условно може да бъде разделена в следните направления:
- анализ на здравните системи, здравноосигурителни модели, управление на
болничната помощ;
- национална лекарствена политика;
- фармакоикономика и оценка на здравни технологии;
- фармацевтичен маркетинг и мениджмънт;
- лекарствена безопасност;
- фармакотерапия на социално значими заболявания;
- клинична фармация и фармацевтични грижи;
- история на фармацията;
- други.
Най-голям дял от научните интереси на гл.ас. Сава Огнянов Георгиев, дф заемат
областите фармакотерапия на социално значими заболявания, клинична фармация и
фармацевтични грижи. Общо 52 научни публикации и доклади от научни форуми са
насочени към тази тематика. Особено внимание е отделено на сърдечно-съдовите
заболявания и тяхната фармакотерапия. Голяма част от публикациите попадат в
рубриката „Фамилна медицина” и „Фармацевтични грижи” – нови теоретични
направления в медицината и фармацията, все още неразработени в реалната практика
у нас.
38 научни труда и доклади, основно глави от колективни монографии и 1 монография,
съдържат теоретични, научно-практически и научно-приложни общомедицински и
общофармацевтични анализи на системата на здравеопазването в България и ЕС,
анализирани са критични точки, предимствата и недостатъците, както и поредица от
предложения и практически стъпки за преодоляване на идентифицираните проблеми.
На трето място в количествено измерение, но може би на първо в качествено, са
научните публикации посветени на фармацевтичния маркетинг и мениджмънт –
представени са 10 научни публикации и доклади, представящи оригинални анализи на
антихипертензивния пазар в България, с подчертаване на особеното значение на
сартаните. Демонстрирани са фундаментални маркетингови методи и стратегии и
тяхното практическо приложение в България. Вероятно интересът на кандидата към
тази материя се обуславя и от неговото успешно професионално развитие във
фармацевтичния сектор.
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Критерий № 5
Кандидатът да отговаря на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3,
съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 от Закона за развитието на академичния
състав в Република България
Представената научна продукция в количествено и качествено отношение надвишава
значително минималните национални изисквания за заемане на академична длъжност
„доцент” в област на висшето образование 7.0 „Здравеопазване и спорт”, респективно
Професионално направление 7.3 „Фармация”. Данните са представени в табличен вид.
Таблица 1.
Номер и съдържание на показател

Точки

Група от показатели А
Показател 1: Дисертационен труд за присъждане на образователна и
научна степен "доктор"
Група от показатели В
Показател 3: Хабилитационен труд - монография
Показател 4: Хабилитационен труд - научни публикации (не по-малко от
10) в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни
бази данни с научна информация
Общо група от показатели В
Група от показатели Г
Показател 7: Публикации и доклади, публикувани в научни издания,
реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна
информация
Показател 8: Публикации и доклади, публикувани в нереферирани
списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани
колективни томове
Показател 9: Публикувана глава от колективна монография
Общо група от показатели Г
Група от показатели Д
Показател 10: Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и и
индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в
монографии и колективни томове
Показател 12: Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно
рецензиране
Общо група от показатели Д
Общ брой точки по всички показатели

50
100
146,17
246,17

89,5
448,22
325,58
863,3

90
25
115
1 274,47

При необходими не по-малко от 400 точки, представената научна продукция от гл.ас.
Сава Огнянов Георгиев, дф съответства на 1 274,47 точки.
Критерий № 6.
Да няма доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове
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Не откривам информация за доказано плагиатство в научните трудове на кандидатът
гл. ас. Сава огнянов Георгиев, дф.
Допълнителни критерии
Тъй като гл.ас. Сава Огнянов Георгиев, дф е единствен кандидат в конкурса, не е
необходимо да се прави анализ на допълнителните критерии по реда на чл.27, ал.4 от
Закона за развитието на академичния състав в Република България. Въпреки това, ще
се спра и на тях.
Критерии свързани с учебната дейност:
а) аудиторни и извънаудиторни занятия; нововъведения в методите на преподаване,
осигуряване на занимания в практическа среда извън висшето училище или научната
организация
Учебната натовареност за периода декември 2016 – юни 2019 г. е представена
надлежно и коректно. От наличните индивидуални отчети за посочения период се
вижда, че ежегодната учебна натовареност надвишава 400 часа.
Гл. ас. Сава Огнянов е участвал в разработването на учебната програма за обучение на
английски език на студенти по фармация по дисциплината „История на фармацията” и
в разработването на учебна програма по „Козметично законодателство” за магистри по
специалността „Козметика и битова химия” към ФХФ на СУ „Свети Климент Охридски”.
Гл. ас. Сава Огнянов Георгиев, дф самостоятелно организира и ръководи учебнопрактически стажове за студенти в реална среда във фармацевтични компании,
насочени към усвояване на допълнителни умения в области като: Фармацевтичен
маркетинг, фармацевтичен мениджмънт, анализ на данни за рационална лекарствена
употреба и лекарствена използваемост, промоция и реклама на лекарствени продукти,
представяне на лекарствена информация пред медицински специалисти и други.
Програмата стартира през 2017 г. и досега в нея са включени повече от 10 студенти по
фармация от ФХФ на СУ „Свети Климент Охридски”.
б) работа със студенти и докторанти, включително съвместна работа със студенти и
докторанти в научно-изследователски и художествено-творчески проекти
Гл.ас. Сава Огнянов Георгиев, дф е представил 3 научни публикации в колектив със
студенти, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в
световноизвестни бази данни с научна информация и 3 научни публикации със
студенти, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране. Има 8 участия
с доклади на научни конференции със студенти, публикувани в редактирани
колективни томове.
Освен това е представил информация за 4 предстоящи участия в колектив със студенти
с доклади на VII-ми Конгрес по фармация с международно участие от 21 до 24
ноември 2019 г., хотел "Рила", к.к. Боровец.
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Критерии свързани с научноизследователската дейност:
а) членство в авторитетна творческа и/или професионална организация в съответната
научна област
Кандидатът е предоставил проверими данни за членство в професионални
организации в областта на фармацията.
1. От 2007 - член на Български фармацевтичен съюз
2. Март 2019 - член на Управителния съвет на Българската Генерична
Фармацевтична Асоциация.
3. Септември 2006–октомври 2014 - член на Управителния съвет на Асоциацията
на болничните фармацевти.
4. Февруари 2010– ноември 2012 - член на Консултативен съвет към Министерство
на Здравеопазването и Министерство на Финансите, представител на Български
Фармацевтичен Съюз.
5. Февруари 2007–2010 - Заместник-председател на Български Фармацевтичен
съюз.
б) приложени в практиката резултати от научни изследвания; изобретения и други
продукти на интелектуалната собственост
Представени са данни за участие в два научни проекта: Проект BG05M2OP001-2.0090028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и
устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химичeските науки: Адаптиране
на образованието днес за утрешния ден" и Проект „Проучване на системата за
докладване на нежелани лекарствени реакции сред фармацевти и пациенти в
България 2017 г.” по договор с Университетски фонд за научни изследвания.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представената документация по конкурса от гл.ас. Сава Огнянов Георгиев, дф
отговаря напълно на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в
Република България, Правилника за прилагане на Закон за развитието на академичния
състав в Република България и Правилника за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”.
Цялостното професионално и научно развитие на гл.ас. Сава Огнянов Георгиев, дф,
показва, че той притежава необходимите качества за преподавател, а научните му
постижения са безспорни.
Ще гласувам „ЗА” заемането на академична длъжност „Доцент” от гл.ас. Сава
Огнянов Георгиев, дф.
14.10.2019 г.
Гр.София

ДОЦ. Д-Р ЕМИЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ, ДФ
Учебно-научна лаборатория „Социална фармация”
Факултет по химия и фармация СУ „Свети Климент Охридски”
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