
 

 

  С Т А Н О В И Щ Е 

По обявения конкурс за „Професор” в професионално направление 7.3 „Фармация” 

(Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията) за нуждите на 

Факултета по химия и фармация с единствен кандидат доц. д-р Емил Иванов Христов 

д.ф,  

 

От 

 

доц.  Сава Огнянов д.ф, Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”, член 

на Научното жури, в съответствие със Заповед № РД 38-237/16.05.2022 г. на Ректора на 

СУ „Св. Климент Охридски“,“ 

 

Документи за участие в конкурса са подадени в  законовия срок от доц. д-р Емил Иванов 

Христов д.ф  , преподавател към Катедра „Физикохимия”, в професионално направление 

7.3. „Фармация“ на Факултет по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“.  

В съответствие с чл. 119, ал. 1, 3 и 4 от Правилника за условията и реда за придобиване 

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

Научното жури оцени съответствието на подадените материали с минималните 

национални изисквания и с допълнителните изисквания на ФХФ, СУ и взе решение за 

допускане на кандидата доц. д-р Емил Иванов Христов до оценяване. 

Решението бе взето единодушно с пряко гласуване. Приложеното от мен становище е 

представено в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, нa Правилникa за 

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

в СУ „Св. Климент Охридски”,  

 

I. Учебно-преподавателска дейност: доц. д-р Емил Иванов Христов, д.ф  

успешно е преминал през всички етапи на академична кариера, има 

достойно и изградено име в областта на медицината и фармацията и се е 

доказал и утвърдил сред преподавателите и студентите във 

фармацевтичните и медицински факултети у нас като ерудиран и силно 

мотивиран, критичен и високо етичен преподавател и изследовател и  

участва като съавтор в колективни разработки с преподаватели и студенти 

от различни факултети  по фармация и медицина. От назначаването му в СУ 

“Св. Кл. Охридски, Факултет по химия и фармация, доц. д-р Емил Иванов 

Христов, д.ф  успешно 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 много над  

норматива, видно от справката за учебната натовареност. Основната заетост 

е по дисциплинитe “Социална фармация и фармацевтично 

законодателство”, ,,Фармакоикономика,, , „История на фармацията” и 

”Фармацевтични грижи”.  

Доц. д-р Емил Иванов Христов участва и в разработването на учебните 

програми на английски за чуждо езиковото обучение за студенти по 



 

 

фармация. Подготовката и участието в преподаване на английски език 

издига националното и международно признание на лабораторията, 

факултета и Университета. Съавтор е в над 10 учебни пособия, 2  на 

английски език. 

II. Научноизследователска дейност: Цялостната научна продукция нa доц. д-р Емил 

Иванов Христов, д.ф  включва над 180 труда, от които 12 колективни монографии,  17 

научни публикации в реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни. 

Останалите трудове  са публикувани в нереферирани списания и доклади от научни 

конференции, учебни помагала, участие в научни проекти и като лектор на научни прояви.  

Тематика на публикациите е пряко свързана с фармацевтичната и медико-социална сфера, 

напълно отговаря на обхвата на научната специалност на обявения конкурс и потвърждава 

справката за приносите на автора. Основната част от изследванията са ориентирани в 

следните направления: Фармакоикономика, Оценка на здравни технологии, 

Фармакотерапия на социално значими заболявания, Клинична фармация и Лекарствена 

безопасност. Има много публикации в областта на  История на фармацията, Национална 

лекарствена политика,  Лекарствена регулация и други. Научните изследвания на доц. д-р 

Емил Иванов Христов, д.ф   имат безспорен принос в различни области на социалната 

фармация, за което говори представената справка за цитиранията, включваща 55 цитирания 

върху научната продукция на кандидата. От тях 36 в реферирани и индексирани в 

световноизвестни  бази данни. 

Сред представените документи и публикации са налице и доказателства за активната 

и задълбочена работа на кандидата със студенти във ФХФ, отразени в както в нереферирани 

списания с научно рецензиране и също в реферирани и индексирани в световно известни 

научни бази данни. Участията в научни форуми с разработки, ръководството на успешно 

защитили докторанти, обучение на стажанти, специализанти отново доказва огромният 

принос на доц. д-р Емил Иванов Христов, д.ф  за развитието на научният потенциал на 

УНАЛ ,, Социална Фармация,,  към Катедра „Физикохимия” в професионално направление 

7.3. „Фармация“ на Факултет по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“, както 

и това, че той е предпочитан ръководител и ментор на търсещите научна кариера млади 

хора. 

Представената научна продукция от доц. д-р Емил Иванов Христов, д.ф, надхвърля 

изискуемият минимум и  съответства на 2 136,91 точки. 

III. Административна дейност: доц. д-р Емил Иванов Христов, д.ф,  има богат и 

разностранен административен и съсловен опит и изяви. Опитът му в лечебни и учебни 

заведения, както и на високи позиции във висшата администрация на Република 

България дава безценни предимства на Факултет по химия и фармация при СУ „Св. 

Климент Охридски“, в много конкурентната среда за привличане на студенти и развитие 

на преподаването. Участвайки в създаването на специалността ,, Фармация,, от първият 

курс след създаването и до момента,  доц. д-р Емил Иванов Христов, д.ф,  е водещият 

преподавател осигуряващ цялата необходима административна дейност по правилното 

функциониране на УНАЛ ,, Социална Фармация,,  към Катедра „Физикохимия”. 



 

 

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

положителна оценка за преподавателската дейност и научните изследвания и 

постижения на доц. д-р Емил Иванов Христов, д.ф. Уверено потвърждавам, че доц. д-

р Емил Иванов Христов, д.ф, е изграден учен и преподавател.  Доц. д-р Емил Иванов 

Христов, д.ф  доказано надхвърля минималните национални изисквания на ЗРАСРБ, 

Правилника за неговото приложение, както и препоръчителните критерии на СУ 

„Св. Кл. Охридски” за академичната длъжност „Професор”.  

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 „Професор” на 

доц. д-р Емил Иванов Христов, д.ф , в професионално направление 7.3 „Фармация“ 

и научна специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията”, за което ще гласувам убедено с „ЗА“.  

 

 

 

07.07.2022 г.  

                                                                                  

                                                                                Подпис:........................................    

                                                                             / Доц. Сава Огнянов д.ф, / 
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