
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Галя Костова Маджарова от Факултета по химия и фармация при СУ „Св. Кл. 

Охридски“, член на научното жури по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ 

за нуждите на учебно-научна лаборатория „Социална фармация“, при Факултета по химия 

и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски“ по професионално направление 7.3. Фармация, научна 

специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, 

обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. 

 

Единствен кандидат в конкурса за доцент е гл. ас. д-р Сава Огнянов Георгиев. 

Сава Огнянов завършва през 1995 г. като магистър-фармацевт Висшия медицински 

институт, София. През 2016 г. защитава дисертация за ОНС „доктор“ в професионално 

направление 7.3. „Фармация“ Медицинския университет, Пловдив под ръководството на 

проф. дфн Златка Димитрова, с което се удовлетворяват изискванията по показател А за 

заемане на длъжност „доцент“ от минималните национални изисквания. Академичната 

кариера на д-р Огнянов започва през 2016 г. във Факултета по химия и фармация при СУ 

„Св. Кл. Охридски“, където работи и до момента. 

По Показател В са представени монография на тема „Основни принципи и 

тенденции на реимбурсиране на лекарствени продукти за лечение на сърдечно-съдови 

заболявания с публични средства в България“ Издателство Skyprint, 2019, София, България, 

ISBN 978-954-390-154-8 и 10 научни публикации в издания, които са реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. Представените 

материали събират общо 246 точки и надхвърлят минималните изискуеми от закона 100 

точки.  

Показател Г е постигат с помощта на 7 публикации в реферирани списания, 56 

публикации и доклади в нереферирани издания и 38 публикувани глави от колективни 

монографии.  

Показател Д е удовлетворен със 115 точки  съгласно приложени списък и справка 

от централната медицинска библиотека. 

Научните интереси на д-р Огнянов са в тематики от областта на социалната 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията. Съществен дял публикации 

третира проблемите на лекарствена политика у нас, регулаторните норми и проблемите на 

здравно осигурителната система. Критично са очертани проблемите и са предложени 



препоръки за подобряване на здравеопазването. Голяма група публикации анализират 

данни от клинични наблюдения и изпитвания на лекарства за социално значими 

заболявания. Друга група публикации отделят внимание на ролята на фармацевтите в 

докладването на нежелани лекарствени реакции. Д-р Огнянов и сътрудници анализират 

мениджмънта на аптеките и нелегалните практики при наемането на студенти фармацевти. 

В полето на научните интереси на кандидата е и фармакоикономиката. Направено е и 

задълбочено проучване на качеството на живота на здрави доброволци. 

Преподавателската дейност на гл. ас. Огнянов е изцяло по тематиката на конкурса. 

Той води упражнения по „Социална фармация и фармацевтично законодателство“ и 

„Фармакоикономика“. Освен в преподавателската дейност, кандидатът активно се включва 

и извънаудиторната дейност на лабораторията, като участва в изготвянето на учебна 

програми и учебни пособия. Прави добро впечатлениe активната работа на кандидата със 

студенти-кръжочници в лабораторията и подкрепата на студентите в участията им в 

конгреси и конференции. 

Кандидатът е участвал е и в 1 национален и  1 университетски проект. Тези данни се 

отнасят към показател Е, но той не се оценява за заемане на длъжност „доцент“. 

Магистър - фармацевт Огнянов членува множество съсловни организация, като е бил 

зам. председател на Българския Фармацевтичен Съюз и член на Консултативния съвет към 

Министерство на Здравеопазването и Министерство на Финансите. Той е социално 

ангажиран и разпознаваем колега във фармацевтичното общество. 

Представените от д-р Огнянов научни трудове отговарят на тематиката на конкурса 

и са в областта на Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.   

  Заключение  

 Представените материали от д-р Сава Огнянов съответстват напълно на всички 

изисквания на Закона и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени 

и за заемане на академични длъжности в Факултета по химия и фармация . Препоръчвам 

гл. ас. д-р Сава Огнянов Георгиев да бъде назначен на академичната длъжност 

„доцент“ по професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност 

„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“.  

06. 11. 2019 г.       Рецензент:  

         (доц. д-р Галя Маджарова) 


