
С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. Маргарита Касърова -Трайкова, дф 

от Медицински Университет – Пловдив, Фармацевтичен факултет 

Катедра „Фармацевтични науки“ 

 

Член на научно жури, назначено със Заповед № РД-38- 237/16.05.2022 г. на Ректора на 

Софийски Университет „ Св.Климент Охридски ” във връзка с процедура за заемане на 

академичната длъжност  „ПРОФЕСОР”   по научната специалност „ Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията“, област на висшето образование     

7.Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. „Фармация” по обявен конкурс 

в ДВ, бр. 30 от 15.04.2022 г.  

     Единствен кандидат по обявения  конкурс е доц. Емил Иванов Христов, дф. 

Представеният комплект от документи е пълен и в съответствие с изискванията на Закона 

за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и с Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 

СУ „Св. Климент Охридски“ и дават възможност за оценка на кандидата. 

 Анализ на кариерния профил на кандидата. 

      Емил Христов завършва Медицински факултет на МУ - София и се дипломира през  

1993 год като „ Магистър“ по  Медицина. Придобива последователно  специалностите: 

„Вътрешни болести“, „Клинична фармакология и терапия“, “Гастроентерология“, има 

призната правоспособност „Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия-

първо ниво“ и „Конвенционална ехография - абдоминална ехография и повърхностни 

структури - първо ниво“. През 2012 год. придобива ОНС „доктор“ след защита на 

дисертационен труд на тема „Анализ на някои регулаторни  аспекти на лекарствената 

безопасност на биотехнологични и високотехнологични лекарствени продукти и нови 

активни вещества“ като докторант на самостоятелна подготовка в МУ–Пловдив, катедра 

„Фармацевтични науки“ по докторска програма “Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“.  

     Кариерното и професионално развитие на д-р Емил Христов са впечатляващи. Започва 

като лекар-ординатор (участъков лекар) в Окръжна болница Перник; от  1995год е асистент 

в катедра по Вътрешни болести  на МУ-София, след това старши асистент а  през 2008 - 



главен асистент. Заемал е отговорни позиции в държавната администрация в областта на 

Здравеопазването: бил е член на Специализираната комисия за разрешаване на 

провеждането на клинични изпитвания в България, председател на Комисията по 

Позитивен лекарствен списък към Министерския съвет, Член на Комисията по Прозрачност 

към МС, Член на Национален съвет по наркотици. От 2008 - 2009 год. е председател на 

Фармакопейния комитет, Наблюдател към УС на Европейската агенция по лекарствата, 

Член на групата на ръководителите на лекарствените агенции в ЕС, Член на Фармацевтичен 

комитет към ЕК. От 2004 – 2009 г. е Изпълнителен директор на ИАЛ.  От 2010- 2014  е 

главен консултант по лекарствена регулация и Директор регулаторни дейности на 

Фармадвайс ООД. От 2014 г. до сега е Доцент по „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“ във Факултет по химия и фармация към СУ „Св. Климент 

Охридски“. В този период е бил член на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт 

към НАОА, външен експерт към Комисията по ОЗТ към НЦОЗА, член на Висш съвет по 

фармация  към МЗ. 

От представеното е видно е, че неговото кариерно и професионално развитие 

съответства напълно на областта на обявения конкурс. 

Общо описание на представените материали по конкурса и оценка на 

научните трудове на кандидата. 

Доц. Емил Христов  е представил всички необходими документи и доказателства към 

тях, съобразно  с изисквани от ЗРАСРБ,  Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в СУ.. 

Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното академично       

развитие. 

Кандидатът доц. Емил Христов коректно е представил научните си трудове  за 

цялостното си развитие. Обект на оценка в настоящия конкурс ще бъде неговата научна 

активност след 01.11.2014 год., когато е заел академичната длъжност „Доцент“ по научна 

специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, 7.3 

Фармация. Тя включва: 1 учебник и 2 учебни помагала, 12 публикувани глави от 

колективни монографии, 27 публикации и доклади в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни, 41 публикации и доклади, публикувани в 

нереферирани списания с научно рецензиране или в редактирани колективни томове. 

Резултатите от научните изследвания  са представени и на голям брой научни форуми, с 

което са станали достояние на широк кръг от научната и професионална общност . 



Научната и преподавателска дейност на доц. Христов са в областта на специалността на 

обявения конкурс.Основните направления на научно-изследователската  дейност могат 

да се обобщят по следния начин: 

-  Лекарствена  безопасност и ролята и значението на фармацевта в работата с 

пациенти и основните аспекти на лекарствената безопасност; проведено е и 

проспективно проучване по НЛР по  оригинален за страната протокол .; 

- Клинични изпитвания с представени авторски разработени протоколи за  

интервенционални и неинтервенционални проучвания;  

-   Оригинални разработки в областта на фалшивите лекарствени продукти; 

- Лекарствена политика и лекарствена регулация – възможности за 

синхронизиране на националното лекарствено  законодателство към това на ЕС в 

процеса на присъединяване;  

- Лекарствена използваемост и рационална лекарствена  употреба; 

- Фармакоикономика и здравен мениджмънт;  

- Нови терапевтични подходи и методи за мониториране на биологични продукти. 

Представени са и публикации в областта на клиничната фармакология и терапия както и 

на фармацевтичните грижи и история на фармацията. 

Отражение (цитиране) на публикациите на кандидата в националната и 

чуждестранната литература . 

Доц. Емил Христов е представил доказателство за цитиране на научните трудове: 

8 цитирания в реферирани издания, 37 цитирания в монографии и колективни томове с 

научно рецензиране, 19 в нереферирани издания. Цитирани са общо 25 от публикуваните 

научни разработки, което  показва интерес към на разработките и тяхната актуалност. 

Оценка на научно - методическата и преподавателската дейност. 

Справката за учебната натовареност на доц. Емил Христов през последните четири 

учебни години съответно: 641ч, 811ч, 882ч и 962 ч. при аудиторна заетост над 500 ч 

годишно  показва, че тя надхвърля нормативното изискване. Кандидатът провежда 

лекции на български и на английски език по История на фармацията,  Социална 

фармация и фармацевтично законодателство, Фармакоикономика ; участва в обучението 

на студенти по „Еразъм“ на английски език; курсов ръководител е на студенти по 

фармация. Съвместните разработки със студенти и докторанти са довели до 14 научни 

публикации, а 2 студента са участвали в разработването на научни проекти. Доц. 

Христов е автор на 3 нови учебни програми за изборни курсове: “Клинична медицина за 

фармацевти“ и  „Основи на дерматологията“ за магистри по фармация и „Козметично 



законодателство“ за магистри по „Козметика и битова химия“. Доц. Христов има опит в 

провеждането на клинични изпитвания  и изпитване за биоеквивалентност на голям брой 

лекарствени продукти. Член е на авторитетни професионални и творчески организации: 

European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Българско дружество по 

клинична фармакология и терапия, Българско дружество по гастроентерология с 

гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография 

       Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо минималните национални 

изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ и изискванията на Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. 

От представената справка и приложенията към нея за  изпълнението на минималните 

национални изисквания по чл. 2б от ЗРАСРБ  и  Препоръчителните критерии за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „СВ. Климент 

Охридски“ за професионално направление  7.3. Фармация  и представена по-долу 

Таблица 1 се вижда, че по всички критерии изискванията са изпълнени и многократно ги 

надвишават. 

 

Таблица 1. 

Група 

показатели 

Показател Брой 

необходими 

точки за АД 

„Професор“ 

Брой точки 

на кандидата 

Доц. Емил 

Христов  

А 1.Дисертационен труд за 
присъждане на 
образователна и научна 
степен „доктор“ 

50 50 

В Показател 4 100 121 

Г Показатели 5-9 200 630 

Д Показатели 10-12 100 905 

Е  Показатели 13-22 100 430 

Общо Група показатели А - Е 550 2136.9 

 

 

 



Заключение. 

   Въз основа на гореизложеното и оценката на професионалните качества и 

преподавателската дейност на  доц. Емил Христов считам, че той е изграден 

изследовател, учен и преподавател по специалността на обявения конкурс. Има широки 

познания и практически опит за решаване на редица проблеми в сродни на специалността 

области на Общественото здраве и Фармацията. Категорично считам, че отговаря на 

всички  изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за условията и реда за придобиване на 

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

Препоръчителните критерии за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в СУ „СВ. Климент Охридски“ за професионално направление  7.3. Фармация 

по научната специалност „ Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията“.  

Ето защо заявявам положителното си становище към кандидатурата на доц. 

Емил Христов  и  убедено препоръчвам на членовете на почитаемото Научно жури да 

вземат положително решение за заемане на академичната  длъжност  „Професор ”  

от  доц. Емил Христов, дф.  

 

 

 

 

 03.08.2022 год                                                          проф. Маргарита Касърова, дф 

София 

 

 


