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От: проф. Анели Методиева Неделчева, дб

Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, член
на Научно жури, назначено със заповед № 38-491/08.08.2019 год. от Ректора на СУ „Св.
Климент Охридски“.
Относно: представените документи по конкурс за заемане на академичната длъжност
„доцент“ по: област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.3 Фармация, науча специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“ във Факултет по химия и фармация, Софийски
университет „Св. Климент Охридски” (ДВ, бр. 52/02.07.2019 год.).
По обявения конкурс са представени документите на Сава Огнянов Георгиев,
главен асистент в катедра Физикохимия, Факултет по химия и фармация, Софийски
университет „Св. Климент Охридски”.
Сава Огнянов завършва висшето си образование като Магистър по фармация в
Медицински университет, гр. София (1995 год.) и Магистър по право и бизнес във
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (1998 год.), придобива ОНС
„доктор“ по научна специалност “Фармакоикономика и фармацевтична регулация” в
Медицински университет, гр. Пловдив (2016 год.).
Гл. ас. Сава Огнянов е член на академичната общност на Софийски университет
„Св. Климент Охридски” от 2016 година. Притежава значителен опит в създаване,
разработване и провеждане на маркетингови и продажбени стратегии, обучение на
продуктови мениджъри и медицински представители, в бизнес отношения, в
ръководство и управление на бизнес, който е натрупан през трудовия стаж във
фармацевтичния сектор като магистър фармацевт в аптека, медицински представител,
продуктов мениджър, национален мениджър продажби, директор на отдел в български и
чуждестранни компании, като Gedeon Richter Bulgaria Ltd., Boehringer Ingelheim
Pharmaceuticals Inc. и Sopharma Trading JSC. От 2012 година досега е генерален
мениджър за България на Zaklady Pharmaceutyczne Polpharma S.A.
Сава Огнянов има активна дейност в професионални организации като заместникпредседател на Българския фармацевтичен съюз и член на Консултативния съвет към
Министерство на Здравеопазването и министерство на Финансите. Член е на
Управителния съвет на Асоциацията на болничните фармацевти, член е на Управителния
съвет на Българската генерична фармацевтична асоциация.
Представените ми за рецензиране материали за участие в конкурса са пълен
комплект на електронен носител (CD), в съответствие с изискванията за документите за
процедура за заемане на академичната длъжност „доцент“.
Кандидатът е представил списък с цялостна научна продукция от 125 заглавия
(публикации и участия в научни форуми) за периода 2001-2019 година. За участие в
конкурса научната продукция е представена в два списъка: (i) научна продукция
несвързана с дисертационния труд [монография – 1, глава от колективна монография –
37, публикации/доклади в реферирани и индексирани научни издания – 20 (5 под печат),
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публикации/доклади в нереферирани издания с научно рецензиране – 54 (2 под печат)] и
(ii) научна продукция след защита на дисертационния труд [монография – 1, глава от
колективна монография – 31, публикации/доклади в реферирани и индексирани научни
издания – 8 (5 под печат), публикации/доклади в нереферирани издания с научно
рецензиране – 48 (2 под печат)]. Публикациите реферирани в Web of Science и Scopus са
в известни научни списания като C.R.Acad.Bulg.Sci., Revmatologiia (Bulgaria), Surgery,
European Heart Journal, Journal of Hypertension, Pharmacia, Acta Medica Bulgaria, Folia
Medica, Archives of the Balkan Medical Union, Обща медицина.
Кандидатът представя справка от общо 11 забелязани цитирания.
Представените материали от гл. ас. Сава Огнянов за участие в настоящия конкурс
отговарят на минималните национални изисквания според ЗРАСРБ и Правилника за
неговото прилагане.
Приемам авторската справка за приносния характер на научната продукция, която
е представена в 6 основни направления и подкрепена със списък от съответните
публикации.
Гл. ас. Сава Огнянов представя академична справка за учебна натовареност със
студенти (средно над 465 часа за учебна година), която надвишава норматива за учебна
натовареност. Гл. ас. Сава Огнянов провежда упражнения по задължителни учебните
дисциплини за специалност Фармация: Социална фармация и фармацевтично
законодателство, Фармакоикономика, Фармацевтични грижи, както и за избираемия
курс Козметично законодателство в ОКС Магистър – Козметика и битова химия
(разработен нов курс).
Участва в разработването на нови програми (История на фармацията, англ. език),
организира и ръководи учебно-практически стажове във фармацевтични компании,
представя активна работа със студенти (съвместни участия в научни форуми и
съавторство в публикации).
Представено е участие в два научни проекта.
В заключение считам, че научно-изследователската и педагогическата дейност
на гл.ас. Сава Огнянов Георгиев отговарят на обявеното направление на конкурса, на
изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България
(ЗРАСРБ), Правилника за неговото прилагане и на Правилника за условията и реда за
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент
Охридски”.
В резултат на гореизложеното, давам положителна оценка и препоръчвам на
уважаемото научно жури по конкурса да предложи на Факултетния съвет на Факултета
по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски” гл.ас. маг. фарм.
Сава Огнянов Георгиев, дф да бъде избран на академичната длъжност „доцент“ по
социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3
Фармация.
07.11.2019 год.
гр. София
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