
СТАНОВИЩЕ

От доц. Михаела Атанасова Варнева, д.м., Доцент ВУ, Катедра „Клинични медицински 

науки”, Факултет „Дентална медицина”, Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов”- 

Варна

Относно: процедура за заемане на академична длъжност „Доцент” в област на виеше 

образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве 

по специалност „Управление на здравните грижи“ за нуждите на УС „Зъботехник“ към 

Медицински колеж -  Варна, обявен в ДВ бр. 96 от 01. 12. 2017 г.

Със Заповед № Р-109-104 от 31.01.2018 г. на Ректора на МУ-Варна и протокол № 

31/22.01.2018 г. на Академичния съвет на МУ -  Варна съм определена за член на научното 

жури.

Със заповед № Р-109-141/27.02.2018 г. съм избрана да изготвя становище. 

Становището изготвих въз основа на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ПРАС в МУ - Варна и 

представената от кандидата документация за участие в конкурса.

Единствен кандидат: преподавател Минко Милчев Милев, д.у.з.г., УС „Зъботехник“, 

Медицински колеж, Медицински университет-Варна.

Биографични данни за кандидата
През 1994 г. Минко Милчев Милев, д.у.з.г. се дипломира като зъботехник в ПМИ -  

Варна и през май 1996 г. започва работа, като зъботехник в Дом „Младост”. На 01.10.1996 г. 

е назначен на длъжност Преподавател в УС „Зъботехник“ на Медицински колеж, където 

продължава да работи и в момента.

През 2001 г. придобива виеше образование на образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър” и професионална квалификация „Ръководител на здравни грижи и преподавател 

в Медицински колеж” в МУ -  Пловдив, а през 2013 г- след обучение в МУ -  Варна 

придобива образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „Управление 

на здравните грижи”.

През 2016 г. защитава дисертационен труд на тема “Интегрирани комуникации в 

работата на зъботехническата лаборатория” и придобива образователна и научна степен



„Доктор” по научна специалност „Управление на здравните грижи”.

През периода 2003/2017 участва в 15 курса за продължаващо обучение. Представените 

участия са насочени към професионалното усъвършенстване и квалифициране на Минко 

Милев, д.у.з.г. в областта на зъботехниката и педагогиката.

Към настоящия момент, кандидатът е материално отговорно лице и председател на 

експертна комисия за провеждане на обществени поръчки за доставка на материали за 

нуждите на учебния процес по специалност „Зъботехник" в МК при МУ -  Варна.

Според представената творческа автобиография владее английски и руски език. 

Научно-изследователска дейност
Научно-изследователската дейност на преподавател М. Милев, д.у.з.г. започва през 

2012 г. Общият брой научни трудове, е които участва в настоящия конкурс са 35, в това 

число автореферат на дисертационен труд и 1 монографичен труд издаден през 2017 г.

Основните тематични направления в научно-изследователската дейност на кандидата 

са:

- Комуникации в зъботехническата лаборатория - 11 бр.

- Случаи от денталната практика - 10 бр.

- Качество на зъботехническите услуги и удовлетвореност на пациентите -  4 бр.

- Вария - 9 бр.

Всички 33 статии и доклади от научни форуми са публикувани в пълен обем. 

Публикациите в специализираните научни списания на български език (11) са във 

„Варненски медицински форум“, „Здравна икономика и мениджмънт“ и „Социална 

медицина”. Публикуваните статии в списания, на английски език са 6 на брой. Участията на 

кандидата в научни форуми у нас и в чужбина са общо 14. Публикуваните доклади в 

сборници от научни форуми са 16 на брой.

Прави впечатление, че в 18 (51,43 %) от научните публикации М. Милев, д.у.з.г. е 

водещ автор (самостоятелни трудове 5 и първи автор в 13), втори автор е в 7 (20 %), а като 

пореден съавтор е в 10 (28,57 %). Кандидатът по-често работи в екип със свои колеги.

Няма данни за публикации с Импакт фактор и цитирания (от наши или чужди автори) 

на научните трудове на М. Милев, д.у.з.г.

Основни научни приноси
Основните научни приноси на М. Милев, д.у.з.г. са в областта на комуникацията в 

медико-техническите (зъботехнически) лаборатории и представянето на случаи от 

зъботехническата му практика.
Тематичното направление комуникации в зъботехническата лаборатория включва 10 

публикации и дисертационен труд. Тази основна научна област се характеризира с подробно



изследване, и анализ на маркетинговите интегрирани комуникации в зъботехническата 

лаборатория и е подробно разгледана от автора в дисертационния му труд, като се очертава 

важността на ефективната комуникация между лекар, пациент и зъботехник за постигането 

на качествени/резултати, относно денталното лечение. На база на преведените проучвания и 

богат професионален опит е разработен и представен модел за интегриран софтуер за 

зъботехническите лаборатории, който обединява потребностите за бързо съдействие между 

лекари по дентална медицина, зъботехници и пациенти.

Представените случаи от зъботехническата му практика и проучване качеството на 

зъботехническите услуги (14 публикации) допълват и обогатяват теорията и практиката по 

специалност „Зъботехник”.

Монографията на Минко Милев, д.у.з.г. е успешен опит да се представи естетиката в 

денталната медицина през погледа на зъботехника. Разгледани са всички видове естетични 

възстановявания, необходимите за това материали и технологии. Потърсени и показани са: 

развитието на естетичната дентална медицина, добрите практики и възможности, дадени са 

насоки при избора на средствата и конструкциите за възстановяване на функцията, 

естетиката и не на последно място здравината. При написването на монографията авторът 

споделя личен опит и представя случаи от своята практика, което я прави особено ценна. 

Сред посочените литературни източници, намираме не еднократно името на автора, което 

показва, че проблематиката е важна за него и той работи в тази насока, вече няколко години.

Основните направления и приноси на научно изследователска дейност напълно 

съответстват на професионалното направление на обявения конкурс по научна специалност 

„Управление на здравните грижи“.

Учебно-преподавателска дейност
От 1996 г. Минко Милев, д.у.з.г. работи, като преподавател в Учебен сектор 

„Зъботехник” в Медицински колеж към МУ-Варна, където продължава да работи и в 

момента.

Учебно-преподавателската дейност на кандидата е напълно релевантна на обявения 

конкурс. Основно ръководи занятия по следните учебни дйсциплини: Технология на зъбните 

протези, Анатомия и морфология на зъбите с рисуване, скулптиране и моделиране и Учебна 

практика. Учебните форми, в които преподава през последните пет години са упражнения и 

учебна практика. Участва в редица изпитни процедури, касаещи контрола и оценката на 

студентите.
През периода 2014/2017 г. М. Милев, д.у.з.г. има участие в два проекта:

- Проект BG051РООО 1-3.1.09-0013 „Създаване на съвременна система за кариерно развитие 
на преподавателите в Медицински университет -  Варна“;



- Проект BG051P0001-3.3.07-0002 “Студентски практики“ по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ -  академичен наставник.

Оценявам положително практическия опит на кандидата, придобит в работата му като 

зъботехник и богатия му преподавателски стаж в тази сфера, което определено е предимство 

в настоящия конкурс.

Лични впечатления
Познавам Минко Милчев Милев, д.у.з.г. от 1992 г„ когато започна обучението му по 

специалност „Зъботехник” в ПМИ-Варна. Той винаги е демонстрирал желание за академично 

и професионално развитие. През годините успя да се утвърди, като квалифициран 

специалист по зъботехника и преподавател. Доказателство за това са обученията и научната 

му дейност в тези области.

Като член на Научното жури за придобиване на ОНС „Доктор” от М. Милев и 

дългогодишен преподавател в УС „Зъботехник” мога да споделя, че кандидатът прави 

впечатление е добри академични постижения и научни изследвания, които обогатяват както 

теорията и практиката в областта на зъботехниката, така и обучението по специалността.

Убедена съм, че М. Милев, д.у.з.г. притежава потенциал за издигане на престижа и 

утвърждаване на академичното преподаване при обучението по специалност „Зъботехник” в 

МК-Варна.

Заключение
При проверка на нормативните документи ЗРАСРБ, ППЗРАСГБ, ПРАС в МУ - Варна 

за заемане на академична длъжност „Доцент“ в МУ-Варна, установих, че кандидатът Минко 

Милев, д.у.з.г. отговаря на изискванията и покрива съответните критерии за заемане на тази 

длъжност.

Представените по-горе факти и лични впечатления ми дават основание, да дам своята 

положителна оценка и да предложа на Научното жури да гласува е положителен вот, и да 

предложи на АС на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ -  Варна да присъди на Минко 

Милчев Милев, д.у.з.г. академичната длъжност „Доцент”, по научна специалност 

„Управление на здравните грижи” за нуждите на УС „Зъботехник“ към Медицински колеж -  

Варна.

21.03.2018 г. 

гр. Варна доц. Михаела Варнева, д.м.


