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С Т А Н О В И Щ Е 
 

Относно конкурс за заемане на академичната 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. 

 
от проф. д-р Огнян Иванов Петров, Факултет по химия и фармация, 
СУ “Св. Кл. Охридски”, член на Научното жури назначено със заповед 
№ РД 38-491/09.08.2019 г. на Ректора на СУ ”Св. Климент Охридски” 

 
 

 В обявеният конкурс участва, като единствен кандидат, гл.ас. д-р Сава Огнянов 

Георгиев. Документите, представени от кандидата, са в съответствие с изискванията на 

Правилника за прилагане на Закона 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. Кл. Охридски“. Научното жури прие, че предоставената 

от кандидата научна продукция за участие в конкурса съответства на минималните 

национални изисквания и го допусна до научно оценяване. 

I. Кариерно развитие на кандидата: 
 Гл. ас. Сава Огнянов се дипломира като магистър по фармация през 1995 г във 

Фармацевтичен факултет на Медицински университет - София. През 1998 придобива втора 

ОКС ”Магистър по право и бизнес” от Великотърновски университет „Св.св. Кирил и 

Методий“. 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”. През 2016 г защитава 

докторска дисертация в Медицински университет–Пловдив, Фармацевтичен факултет по 

Фармакоикономика и фармацевтична регулация на тема: „Позициониране на някои сартани 

нa антихипертензивния пазар в България“. След дипломирането си, д-р Огнянов започва 

работа в аптека като магистър-фармацевт, а по-късно работи в няколко фармацевтични 

фирми като медицински представител в Гедеон Рихтер, Бьорингер Ингелхайм и директор 

„ексклузивни продукти“ в Софарма Трейдинг. От 5 години е генерален мениджър за 

България на „Фармацевтични заводи Полфарма” АД. 

II. Научноизследователска дейност: 
 Цялостната научна продукция на д-р С. Огнянов включва 125 труда, от които 39 са 

глави от колективни монографии, 22 научни публикации в реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни, 9 с импакт фактор и 1 Хабилитационен труд. Останалите 

трудове са публикувани в нереферирани списания и доклади от научни конференции. 
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 За участие в конкурса, кандидатът представя 88 научни труда, от които 8 публикации 

и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация, 31 глави от колективни монографии, 1 хабилитационен 

труд и 48 публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове. От всички научно 

оценявани публикации 5 са под печат, а 2 са с импакт фактор.  

 Представените за участие в конкурса научни трудове напълно попадат в обхвата на 

обявения конкурс по научна специалност „Социална медицина и организацията на 

здравеопазването и фармацията”. Основната част от изследванията са ориентирани в 

следните 6 направления, както следва: 

 Здравни системи, управление на болничната помощ, национална лекарствена 

политика, здравноосигурителни модели, лекарствена регулация, цени и 

реимбурсиране, добри практики във фармацевтичния сектор, фалшиви лекарства и 

др; 

 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 и др. 

 Съгласно препоръчителните изисквания на ФХФ на СУ, гл. ас. д-р Сава Огнянов е 

представил за участие в конкурса и хабилитационен труд/монография на тема: “Основни 

принципи и тенденции на реимбурсирането на лекарствени продукти за лечение на 

сърдечно-съдови заболявания с публични средства в България”. 

 Научните изследвания на д-р Огнянов имат безспорен принос в различни области на 

социалната фармация, като фармацевтичен маркетинг и мениджмънт, фармакоикономика и 

теория на фармацевтичното управление, за което говори представената справки за 

цитиранията, включваща 11 цитирания върху научната продукция на кандидата. 

III. Учебно-преподавателска дейност: 
 От назначаването му в СУ “Св. Кл. Охридски, Факултет по химия и фармация гл.ас. 

д-р Сава Огнянов участва активно в преподавателската работа на Факултета, като е водил 

упражнения и семинари по всички специални медико-социални дисциплини за студенти в 

магистърска степен “Фармация” на ФХФ със средна годишна учебна натовареност над 400 

часа. Основната му заетост е по дисциплината “Социална фармация и фармацевтично 

законодателство”, но д-р Огнянов е участвал и в разработването на учебните програми по 
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„История на фармацията” на английски език за студенти по фармация и „Козметично 

законодателство” за магистри от МП „Козметика и битова химия”. 

 

IV. Заключение: 
 Въз основа на изложения по-горе анализ давам своята положителна оценка за 

преподавателската дейност и научните изследвания на гл.ас. д-р Сава Огнянов. Считам, че 

кандидатът в конкурса е изграден преподавател и отговаря на минималните национални 

изисквания на ЗРАСРБ, Правилника за неговото приложение, както и на препоръчителните 

критерии на СУ „Св. Кл. Охридски” за академичната длъжност „Доцент”. 

 С убеденост препоръчам на уважаемото Научно жури и на членовете на Научния 

факултетен съвет на Факултета по химия и фармация при СУ “Св. Климент Охридски” да 

гласуват за присъждането на академичната длъжност “Доцент” на гл.ас. д-р Сава Огнянов 

Георгиев в професионално направление 7.3 „Фармация“ и научна специалност “Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията”, за което ще гласувам с „ДА“. 

 

 

 

 

06.11.2019 г       Подпис:........................................ 

        проф. д-р Огнян Петров 

 


