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ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ 
за провеждане на конкурс за заемане на академична 
длъжност „Професор” в професионално направление 
7.3 Фармация 

 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

от проф. д-р Огнян Иванов Петров 
 

Софийски университет ”Св. Кл. Охридски”, 
Факултет по химия и фармация 

 
 Относно процедура за заемане на академична длъжност “Професор“, 

в професионално направление 7.3 Фармация, по научна специалност 
“Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, 
за нуждите на Факултет по химия и фармация при СУ „Св. Климент 
Охридски“ 

 

 

I. Общо представяне на процедурата и кандидата. 

Документи за участие в конкурса е подал само един кандидат – доц. д-р Емил 

Иванов Христов, дф. Представеният комплект материали на електронен носител е в 

съответствие със ЗРАСРБ и неговия правилник, свързани с процедура за заемане на 

академична длъжност “Професор”. 

Становището е изготвено на основание Заповед № РД 38-237/16.05.2022 г. на 

Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, относно обявяване на научно жури за провеждане 

на настоящия конкурс и обява за конкурса в ДВ бр. 30 от 15.04.2022 г. Становището е 

изготвено в съответствие с изискванията на Закона и Правилника за развитие на 

Академичния състав в РБ, както и Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и за заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”. 

 Кратки биографични данни 

 Доц. Христов е роден 1966 г. През 1993 г. се дипломира в Медицински факултет на 

Медицински университет – София, придобивайки квалификация “Магистър по медицина - 

Лекар”. Кандидатът е представил дипломи за призната специалност по Вътрешни болести, 

Клинична фармакология и терапия и Гастроентерология. В периода 1993-2011 г е работил 

като лекар-ординатор и лекар-консултант по вътрешни болести и гастроентерология в 

различни лечебни заведения. Заемал е длъжностите асистент, старши и главен асистент 

в Медицински университет – София. От 2014 г д-р Христов е назначен като доцент по 

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията в СУ „Св. Кл. 

Охридски“, Факултет по химия и фармация. 

От 2009 до 2012 г. е докторант на самостоятелна подготовка във Фармацевтичен 

факултет на Медицински университет – Пловдив. Пак там, през 2013 г придобива 
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докторска степен по научна специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията” с дисертационен труд на тема „Анализ на някои 

регулаторни аспекти на лекарствената безопасност на биотехнологични и 

високотехнологични лекарствени продукти и нови активни вещества”. 

Експертна дейност на доц. Христов е толко разнообразна, че ще я спомена 

накратко. Бил е председател на Комисията по Позитивен лекарствен списък и на 

Фармакопеен комитет на Република България. Като национален представител, е бил член 

на Фармацевтичният комитет към ЕК и Управителният съвет на Европейската агенция по 

лекарствата. В периода 2004 - 2009 г е заемал длъжността изпълнителен директор на 

Изпълнителна агенция по лекарствата и още много други. 

 

II. Научна дейност 

 Цялостната научна продукция на доц. Христов е впечатляваща и включва 142 

труда. За участие в настоящия конкурс кандидатът представя списък с 84 труда 

разпределени както следва: дисертационен труд за присъждане на образователна и 

научна степен "Доктор", 3 учебници и учебни помагала, 12 глави от колективни 

монографии, 44 публикации, от които 27 в специализирани научни списания, реферирани 

и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация и 24 доклада 

публикувани в редактирани колективни томове. Представен е списък с участия в 5 

национални проекта. Според представената справка, трудовете на доц. Христов са 

цитирани 45 пъти, а цитиранията в реферирани издания (Scopus) са 6. Справката 

изготвена от Централна медицинска библиотека показва 20 цитирания в български 

източници, като автоцитатите са изключени. 

Приемам и високо оценявам представените в авторската справка научни, научно-

приложни и методични приноси, които са в следните основни направления: 

i) Лекарствена безопасност 

ii) Клинични изпитвания 

iii) Фалшиви лекарствени продукти 

iv) Лекарствена политика, лекарствена регулация, информация и промоция 

v) Лекарствена използваемост и рационална лекарствена употреба 

vi) Здравна политика и здравен мениджмънт 

vii) Фармакокикономика 

viii) Клинична фармакология и терапия 

ix) Общо медицинска насоченост 

x) История на фармацията 

xi) Фармацевтични грижи 
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III. Преподавателска дейност. 

 Доц. Емил Христов е утвърден и уважаван преподавател във Факултета по химия и 

фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. Неговата учебна заетост за последните 5 

години е средно 634 часа годишно, от които 495 ч са аудиторна заетост, свързана главно 

с обучението по Социална фармация и фармацевтично законодателство, Фармацевтични 

грижи, История на фармацията и Фармакоикономика на магистър фармацевти. Бил е 

научен ръководител на 1 дипломант и 5 докторанти от които 2 са успешно защитили през 

2022 г. Той е активен участник в екипа за подготвяне на докторантската програма по 

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията във Факултета по 

Химия и Фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

IV. Заключение 

 Въз основа на представените по конкурса материали и научни трудове, 

гореизложения анализ на тяхната значимост и съдържащите се в тях научни приноси, 

както и на личното ми впечатление за кандидата, убедено давам своята положителна 

оценка. Препоръчвам на почитаемото Научното жури да предложи доц. д-р Емил Иванов 

Христов за присъждане на академичната длъжност ”Професор” в област на висше 

образование “Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3. Фармация и 

научна специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2022 г         ...................................... 

София         проф. д-р Огнян Петров 
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