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СТАНОВИЩЕ
От професор Валентина Боянова Петкова-Димитрова, дфн
Катедра „Организация и икономика на фармацията“
Фармацевтичен факултет, МУ-София
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. 52/02.07.2019г.

Единствен кандидат за обявения конкурс е гл. ас. Сава Огнянов Георгиев, дф, роден на
29.11.1970 г. в гр. Силистра. Той е възпитаник на 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 1998г. придобива втора ОКС
”Магистър по право и бизнес” от Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“.
Трудовата си реализация започва като магистър-фармацевт в аптека, след което се
прехвърля във фармацевтичния бизнес, където във фирмите Гедеон Рихтер, Бьорингер
Ингелхайм, Софарма Трейдинг постепенно израства от медицински представител до
директор „ексклузивни продукти“. Към момента е Генерален мениджър за България на
„Фармацевтични заводи Полфарма” АД. Успоредно с това гл.ас. Огнянов изпълнява
съвестно заеманата от него академичната длъжност „Главен асистент” в Учебно-научна
лаборатория „Социална фармация”, към Катедра „Физикохимия” на Факултет по химия и
фармация, СУ „Свети Климент Охридски”. Преподавателската активност на гл.ас. Огнянов
включва 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. показва, че
ежегодната учебна натовареност надвишава 400 ччаса. Гл. ас. Сава Огнянов е участвал в
разработването на учебната програма за обучение на английски език на студенти по
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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”.
Член е на Управителния съвет на Асоциацията на болничните фармацевти от Септември
2006 до Октомври 2014 г.; Заместник-председател на Български Фармацевтичен съюз от
Февруари 2007 до Октомври 2010 г.; Член на Управителния съвет на Българската Генерична
Фармацевтична Асоциация от Март 2019 досега, като взима активно участие в различни
работни групи към държавни органи и институции.
Наукометричната оценка на кандидата е извършено в съответствие с 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”, както и действащото
законодателство в страната.
На кандидатът му е 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”.
Кандидатът 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”(Копие от трудов договор със СУ „Свети Климент Охридски”; Преписиизвлечения от трудова книжка; 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.).
Научната продукция на гл.ас. Сава Огнянов Георгиев, дф, е групирана в 3 списъка,
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, както следва:
1.Списък на цялостната научна продукция
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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 МУ-София,
която поддържа специализирани медицински бази данни. Установени са 11 цитирания
върху научната продукция на кандидата.
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Представени са данни за участие в два научни проекта: Проект BG05M2OP001-2.009-0028
"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.
Изследванията и професионалните интереси на гл.ас. Огнянов 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.
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. „Здравеопазване и спорт”, респективно
Професионално направление 7.3 „Фармация”.
В заключение
На база на предоставената документация считам, че тя 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”. Личните ми наблюдения потвърждават
увереността ми в преподавателските качества и научния капацитет на кандидата, за което
убедено подкрепям заемането на академичната длъжност „доцент“ от гл.ас. Сава Огнянов
Георгиев, дф.

31.10.2019 г.
Гр. София

Проф. В. Петкова-Димитрова, дфн

