СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов д.м., член на научно жури със заповед
№ 38 - 491 / 09.08.2019 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски”

Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по професионално
направление 7.3. „Фармация” и научната специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията”, обявен в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 г. за нуждите на
„Факултет по химия и фармация” на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.
Единствен кандидат в конкурса е главен асистент Сава Огнянов Георгиев, д.ф.
1. Професионално развитие на кандидата
Главен асистент Сава Огнянов Георгиев, д.ф. е роден на 29.11.1970 г. в гр. Силистра.
През 1995 г. завършва Факултета по фармация на МУ – София и придобива о.к.с. „Магистър
по фармация”. През 1998 г. се дипломира като „Магистър по право и бизнес” във
Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий”. Профисионалното си развитие
започва сато магистър-фармацевт в аптека „Дядов”. От 1995-2008 г. работи във
фармацевтичната компания Гедеон Рихтер, последователно като медицински представител
за Велико Търново и София, като пордуктов и национален мениджър продажби. В периода
2008-2010 г. заема различни мениджърски позиции в представителства на иновативни и
генерични фармацевтични компании като „Бьорингер Ингелхайм и „Софарма Трейдинг”.
От 2012 г. до настоящия момент е Генерален мениджър за България на „Фармацевтични
заводи Полфарма АД”. Маг. Фарм. С. Огнянов е преминал 18 курса за следдипломна
квалификация в различни европейски държави в области като фармацевтичен маркетинг и
мениджмънт, реклама и информация, фармакоикономика, лекарствена промоция и др.
През 2016 г. след защита на дисертационен труд на тема „Позициониране на някои
сартани на антихипертензивния пазар в България” в МУ – Пловдив придобива о.н.с.
„Доктор на науките”. От 2016 г. заема академичната длъжност „главен асистент” към
Катедра „Физикохимия” на Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент
Охридски”. Кандидатът владее английски и руски език.
Кратката информация за кариерното развитие на кандидата показва стремеж към
системно и добре планирано професионално развитие и усъвършенстване.
2. Научно изследователска дейност
Гл. ас. Сава Огнянов, д.ф. участва в конкурса с 62 научни труда, които не са включени
в процедурата по защита на дисертационния труд за придобиване на ОНС „доктор”.
Цялостната научна продукция на кандидата включва:
 Монография на тема: Основни принципи и тенденции на реимбурсирането на
лекарствени продукти за лечение на сърдечно-съдови заболявания с публични
средства в България – 1 брой
 Публикации като самостоятелни глави от колективна монография – 39 броя
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 Публикации в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази
данни с научна информация – 22 броя, от които 5 под печат.
 Публикации и доклади публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране
или публикувани в редактирани колективни томове – 58 броя, от които 2 под печат.
Трудовете в този раздел приемам като свидетелство за публикационната активност
на кандидата по актуални проблеми на фармацевтичната наука и практика.
Гл. ас. С. Огнянов, д.ф. е самостоятелен и първи автор в 11 (17,7%) от представените за
участие в конкурса публикации. Представената от Централна медицинска библиотека
справка показва 11 цитирания на научната продукция на кандидата. Динамиката в
публикационната активност на гл. ас. С. Огнянав по години е постъпателно нарастваща с
пик през последните 4 години, което е доказателство за форсирано и целенасочено научно
развитие.
3. Тематична насоченост и научни приноси
Научната продукция на кандидата обхваща широк спектър от проблеми в домена на
научната специалност „Социална медицина и и организация на здравеопазването и
фармацията” като схематично може да бъде групирана в следните тематични направления:
 Здравноосигурителни модели, национална лекарствена политика и управление на
болничната помощ;
 Фармакотерапия на социално значими заболявания и клинична фармация;
 Фармацевтичен маркетинг и мениджмънт;
 Фармакоикономика и оценка на здравните технологии;
 Лекарствена безопасност;
 История на фармацията.
Приносен характер имат публикациите на кандидата по проблеми на здравната реформа
в българското здравеопазване фокусирани върху здравноосигурителните модели,
националната лекарствена политика за достъп, ценообразуване и реимбурсиране на
лекарствените продукти и управлението на болничната помощ. Представените 38 научни
труда включват актуални и национално значими проучвания по горепосочените тематични
групи. Получените резултати предоставят теоретична мотивация и практически
възможности за управленски интервенции в период на информационен дефицит, правнонормативна нестабилност и здравнополитическа вариабилност у нас.
Фармакотерапията на социално значимите заболявания и клиничната фармация е най
обстойно и обемно разработеното в научно-изследователската дейност на кандидата с общо
52 заглавия. Сред тях приносен характер има разработеният от кандидата монографичен
труд под заглавие „Основни принципи и тенденции на реимбурсирането на лекарствени
продукти за лечение на сърдечно-съдови заболявания с публични средства в България.”
Анализирани и оценени са съвременни терапевтични подходи и медикаментозна терапия в
лечебната практика на сърдечно-съдовата патология. Друга група статии с преимуществено
практически принос третират теорията и практиката на терапевтичното поведение и
ефективния избор на лекарствена терапия при други социално значими заболявания..
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Научните публикации посветени на фармацевтичния маркетинг и мениджмънт,
включващи 10 заглавия представят оригинални анализи на иновативни маркетингови методи
и стратегии и тяхното практическо приложение в управлението и развитието на
лекарствоснабдяването в България. Научен интерес представляват анализите на
антихипертензивния пазар у нас с акцент върху приложението на сартаните. Публикациите
на кандидата в това направление имат оригинален и приносен характер и се отличават с
иновативност на използвания методичен инструментариум и получените резултати.
Публикациите в тематичното направление лекарствена безопасност (10 броя) включват:
анализи на доказателства и тенденции при реализацията на pharmacovigilance в контекста
на приетите европейски регулации; резултати от проведени неинтервенционални
проучвания върху биологични лекарствени средства. Получените резултати в това
направление са с висока практическа и научно-информативна стойност.
4. Учебно-преподавателска дейност
Гл. ас. С. Огнянов участва в обучението на студенти в професионално направление
фармация по следните дисциплини: социална фармация и фармацевтично законодателство;
фармакоикономика и оценка на здравните технологии; фармацевтични грижи и история на
фармацията. Ежегодната учебна натовареност на кандидата през периода 2016 – 2019 г.
надхвърля 400 учебни часа. Отбелязано е участието му в разработката на учебни програми
по дисциплините – „История на фармацията” на английски език и „Козметично
законодателство” за магистри по специалността Козметика и битова химия.
Гл. ас. С. Огнянов участва в организацията и ръководството на учебно-практически
стажове на студенти във фармацевтични компании за повишаване на знанията и уменията
им за работа в реална среда по програма на ФХФ на СУ „Св. Климент Охридски”.
Документирани са доказателства за активната работа на кандидата със студенти и
включването им в преддипломна научна и публикационна дейност. Представени са 6
публикации в научни списания и 8 доклада от участия в научни форуми в съавторство със
студенти от ФХФ на Университета.
5. Членство в творчески и професионални организации
Кандидатът членува в Българския фармацевтичен съюз (БФС) и негов Заместникпредседател в периода 2007-2010 г. В различни периоди след 2006 година той е избиран в
Управителния съвет на Асоциацията на болничните фармацевти и Управителния съвет на
МЗ и МФ като представител на БФС. От 2019 г. е член на УС на Българската генерична
фармацевтична асоциация.
6. Участие в международни и национални научни проекти
Гл. ас. С. Огнянов е участник в следните два научни проекта: Проект BG05M2OP0012.009-0028 "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.
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7. Съответствие с националните минимални изискванията за развитието на
академичния състав в република България
Доказателства за съотвествие с показателите:
Група А – изпълнена – 50 точки;
Група В – изпълнена– 246,17 точки;
Група Г– изпълнена – 863,3 точки
Група Д – изпълнена – 115 точки
Общият брой точки:

1274,47 точки
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящия конкурс за присъждане на академичната длъжност „доцент” участва като
единствен кандидат гл. ас. Сава Огнянов Георгиев. Оценката на научната продукция и
учебната дейност на кандидата показва: приносен характер на представените научни
трудове; публикувани резултати от проучвания с научна и практическа стойност;
публикуван монографичен труд, съавторство в учебници и монографии, както и участие в
научни проекти; пълно съответствие с минималните изисквания на ЗРАСРБ.
В
съответствие с постановките на Закона за развитие 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 подкрепям кандидата и предлагам на
уважаемите членове на научното жури да гласуват положително за присъждането на гл. ас.
Сава Огнянов Георгиев академичната длъжност „доцент“ по професионално направление
7.3. „Фармация” и научната специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията” за нуждите на ФХФ при СУ „Св. Климент Охридски”.
05.11.2019 г
София

