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Становище 

от доц. д-р Невяна Фесчиева д.м., 

 

за дисертационния труд  

на Ненко Маринов Цветков 

на тема:  

„Актуални изисквания към професионализцията  

на зъботехника като отговор на очаквнията на работодателя“  

за придобиване на ОНС „доктор”  

по област на висше образование: 7.Здравеопазване и спорт,  

професионално направление: 7.4. Обществено здраве  

и научна специалност „Управление на здравните грижи” 

 

 

Със Заповед № Р-109-163/16.05.2017 г. на Ректора на Медицински 

университет „Проф. д-р П Стоянов” – Варна на основание на Протокол 

№1/11.05.2017 г. от заседание на Научното жури съм определена да представя 

становище по процедура за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор” на ас. Ненко Маринов Цветков, докторант на самостоятелна подготовка 

към Медицински Университет „Проф. Д-р П. Стоянов“ – Варна, Факултет 

„Обществено Здравеопазване“, Катедра „Здравни грижи“, по област на висше 

образование: 7.Здравеопазване и спорт, професионално направление: 7.4. 

Общестено здраве , научна специалност „Управление на здравните грижи“, 

Кратки данни за кариерно развитие на докторанта. Ненко Цветков е 

роден на 09.08. 1964 г.във Варна. През 1990 г. завършва зъботехника в ПМИ „Д-р 

Ненчо Николаев“ - Варна като първенец на випуска. През 1998 г. в МК-  Пловдив 

придобива бакалавърска степен, специалност преподавател. Магистърска степен 

по Управление на здравните грижи завършва в МУ-Варна през 2013 г. 

Професионалния си стаж започва през 1990 г. в Окръжна стоматологична 

поликлиника - Варна, където работи до 1995 г. От тогава до днес е преподавател 
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в МК при МУ-Варна. Има 22 години преподавателски стаж. Участвал е активно в 

реформиране на колежанското обучението по зъботехника. Завършил е няколко 

курса за работа по нови технологии и материали - метало-керамика, моделно 

лепене, работа с хромазит, с восъци. 

Владее отлично руски език.  

Оценка на дисертационния труд 

Описателна характеристика 

Трудът съдържа 160 страници, илюстриран е с 84 фигури, 3 таблици и  има 

4 приложения. Списъкът на използваната литература включва 142 заглавия, от 

които 40 на кирилица и 102 на латиница.  

Темата на дисертационния труд засяга много чувствителния въпрос за 

връзката между образованието и изискванията на пазара. Да се изяснят причините 

за разминаванията между тях е задача от първостепенна важност. Докторантът, 

дългогодишен преподовател в специалност зъботехника, е запознат с бързото ѝ 

развитие поради навлизане на нови методи и техники, които едновременно 

спестяват време за изработване на конструкции и гарантират по-голямата им 

точност. Той основателно поставя въпроса доколко учебният план и програми за 

обучение на студентите по зъботехника гарантират запознаване и умения за 

работа с нови методи, материали и технологии, които вече са днешния ден на 

зъботехниката. С дисертационния си труд ас. Цветков иска да даде отговор на този 

и други подобни въпроси, които са част от по-общия: Какво трябва да се направи 

за по-висока конкурентноспособност на новозавършващите зъботехници? Така 

очертана тематичната област, в която се ситуира дисертационният труд, показва 

по безспорен начин неговата актуалност. 

Целта е ясно определена: Да се изследват факторите, оказващи влияние 

върху професионализацията на зъботехника и реализацията му на пазара на труда 

като отговор на очакванията на работодателя и на тази база да се разработят 

Стратегия, теоретичен Модел и Алгоритъм за подобряване на 

професионализацията на новозавършващите специалисти. 

За изпълнение на целта са поставени седем задачи, първите три от които се 

отнасят до проучванe мнението в целевите групи: студенти (относно 
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обучението), рабодатели (относно необходимост от промяна в програмата за 

практическо обучение на студентите) и преподаватели (относно готовността им 

да участват в промяна на учебния план, повишаваща професионализацията на 

бъдещите зъботехници). Следващите четири задачи са в сферата на планирането 

на подходящи промени в учебния план и на стъпки - нововъведения в обучението, 

целящи по-добра подготовка в областта на практическото обучение за по-добра 

реализация на пазара на труда 

Детайлно са описани обект и обем на проучването, признаци на 

наблюдението за всяка от трите групи респонденти: студенти по зъботехника от 

МК – Варна, Пловдив и София - 129, работодатели - управители на Самостоятелни 

медико-технически лаборатории от страната - 133, преподаватели в МК – Варна, 

Пловдив и София - 26. Изследването на различни гледни точки/различни 

респонденти допринася за комплексното изясняване на проблема. Приложени са 

адекватни на поставените задачи методи: документален, пряка индивидуална 

анкета, различни статистически методи. Инструментариумът, специално 

разработен за всяка група респонденти, отразява вижданията на докторанта и 

отговаря на поставените задачи. При всяка от изследваните групи заложени 

въпроси, които дават възможност заравнение на мненията им. Така представената 

методология предполага валидност на получените резултати и показва 

възможностите на дисертанта да планира и провежда самостоятелно изследвания. 

Оценка на резултатите и приносите. 

Резултатите са представени съобразно с поставените задачи, 

характеризирани са отделните групи респонденти, В групата на студентите 

резултатите са представени както общо, така и по медицински колежи и са 

установени статистически значими различия в удовлетвореността от 

практическото обучение между отделните учебни заведения.  

Около една трета от студентите се чувстват достатъчно практически 

подготвени за реалзация на пазара на труда, а близо 40% са на мнение, че 

предоставеното обучение към настоящия момент не отговаря на условията на 

пазара на труда, като най-критични са студентите от МК - София. Мнението на 

последните отново силно се различава от останалите по въпроса за достатъчно 
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добре представените в обучението по зъботехника нови технологии (35% срещу 

55%). С голяма степен на единодушие (90,60%) се подкрепя въвеждането на нови 

технологии в практическото обучение, като най-голям е интересът към CAD/CAM 

системи, 3D проектиране, работа със съвременни материали - цирконий и 

керамика. Значително са подкрепени провеждането на допълнителни курсове и 

летни стажове с цел повишаване нивото на практическата подготовка, като най-

желани тематични области са естетическото протезиране и имплантологията. 

Необходимост от промяна на обучението на студентите за да се отговори 

на изискванията на пазара на труда е изразена в мнението на преподаватели и 

работодатели. Налице е обаче разминаване между мнението на студенти и 

преподаватели, които предлагат разширение на обучението в областта на 

протетичната работа и мнението на работодателите, които поставят ударение 

върху ортодонтията, в която област посочват най-голям недостиг на специалисти. 

Да стимулират студентите чрез почасово заплащане на стаж са готови половината 

от работодателите; една трета от тях пък смятат, че за постигане на максимален 

успех от стажа е необходимо специалистите от лабораториите, които отговарят за 

студентите да преминат през обучение за наставничество. Разкриване на 

факторите, влияещи върху практическата подготовка на студентите по 

зъботехника има значение за по-нататъшното усъвършенстване на учебен план и 

учебни програми. 

На тази база докторантът е разработил Модел  за внедряване на актуалните 

технологии и материали в процеса на обучение на студентите в специалност  

„Зъботехник“. За целта се посочват два начина: а)чрез разработване на програми 

за допълнителни учебни дисциплини, разглеждащи детайлно използване на 

определена технология и б) чрез внедряване на актуални технологии в 

съществуващите учебни програми, което изисква промяна в съдържанието и 

структурата на уебните програми. 

Представена е и Стратегия - проект за подобряване професионалната 

реализация на младите зъботехници, която включва ситуационен анализ - оценка 

на обучаващите се студенти (пол, възраст, процес на самоподготовка, ниво на 

удовлетвореност, индивидуални намерения и планове за бъдеща реализация и 
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др.),систематизация на основни проблеми и и трудности в процеса на обучение, 

план-програма за конкретни действия насочени към ускоряване процеса на 

обучение, в т.ч. тясна връзка с бъдещите работодатели. 

Разработен е Алгоритъм за подготовка на ефективни наставници в 

областта на зъботехниката. Той е насочен към създаване на на благоприятна 

учебна среда за добиване на на необходимите умения и навици за практикуване 

на на професията „Зъботехник“. От една среда това означава връщане към 

традициите на професията, но и намиране път към съвременно и ефективно 

обучение, в резултат на което се създават мотивирани, подготвени специалисти с 

потенциал да отговорят на  нарастналите изисквания на дентални лекари и 

пациенти за високо качествени здравни услуги. 

На основата на направените анализи  и изводите са формулирани препоръки 

предложения до Медицинските колежи, преподавателите работодателите, 

Министерствата на образованието и на здравеопазването, които са много важни 

на първо място от законодателана гледна точка, но така също от организационен 

о образователен характер. 

Изразявам съгласие със самооценката на приносите, които са както с 

теоретичен, така и с практоко-приложен характер. 

Авторефератът отразява най-важните моменти от дисертацията. Във връзка 

с дисертационния труд са направени три научни публикации. 

Дисертационният труд е лично дело на докторанта.  

Заключение 

Дисертационният труд „Актуални изисквания към 

професионализцията на зъботехника като отговор на очаквнията на 

работодателя“ е първо изследване у нас, което поставя и разглежда проблема за 

професионализацията на зъботехниците и факторите, влияещи върху нея през 

погледа на трите заинтересовани групи: студенти, преподаватели и работодатели. 

Резултатите от него могат да послужат за осъвременяване на цялостното и в 

частност на практическото обучение на зъботехниците. Достойнството на труда е, 

че представя предложения за обвързване на колежанското обучение с 

изискванията на работодателите и може да повиши конкурентноспособността на 
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новозавършилите зъботехници на пазара на труда. Актуалната тема и добрата 

методология са също аргумент за положителната ми оценка на труда. Той напълно 

отговаря на изискванията на Закона и на Правилника на МУ-Варна за развитие на 

академичния състав. Поради това давам положителното си становище и 

предлагам на членовете на Научното жури също да гласуват положително на 

асистент Ненко Маринов Цветков да бъде присъдена образователната и научна 

степен „доктор” по научната специалност „Управление на здравните грижи” 

 

01.06.2017 г   Член на НЖ:  

доц. Н.Фесчиева, дм 

 


