
СТАНОВИЩЕ 

 

по конкурсна процедура  

за заемане на академичната длъжност „доцент”  

по област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.4. Обществено здравеопазване, 

научна специалност Управление на здравните грижи 

за нуждите на УС „ Зъботехник“ Медицински колеж на МУ - Варна, 

обявен в ДВ, бр. 96/01.12.2017 г. 

 

 

Със заповед на Ректора на Медицински университет - Варна № Р-109-99/ 

31.01.2018 г. съм определена за член на Научно жури, а със заповед № Р-109-

141/ 27.02.2018 г. съм избрана да изготвя становище по конкурсна процедура за 

заемане на академичната длъжност „доцент” по научната специалност 

„Управление на здравни грижи“ за нуждите на УС „ Зъботехник“ на 

Медицински колеж при МУ - Варна. 

Единствен кандидат в конкурса е преподавател Минко Милчев Милев, 

доктор по Управление на здравните грижи. 

1. Кратки биографични данни и кариерно развитие на кандидата. 

Роден е на 23.09.1972 г. във Варна. През 1993 г. завършва Медицински колеж-

Варна, специалност зъботехник, ОС „специалист“, през 2001 г. в МК - Пловдив 

придобива ОКС „бакалавър“, специалност „преподавател колеж“. През 2013 г. 

завършва магистратура по „Управление на здравните грижи“ в МУ - Варна. След 

успешна защита на дисертация на тема „Интегрирани комуникации на 

зъботехническата лаборатория“ през 2016 г. получава образователната и научна 

степен „доктор“ по научната специалност „Управление на здравните грижи“.  Oт 

1997 г. е преподавател в МК - Варна. Минко Милев полага непрекъснати усилия 

за повишаване на професионалната си квалификация и усвояване на новостите в 

областта на зъботехниката. От 2001 г.до сега е завършил 10 курса, организирани 

от български и международни институции с получаване на съотвени 

сертификати. Освен това е преминал 20 семинари по време на изложения 
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БУЛМЕДИКА-БУЛДЕНТ - София и клуб VITA - България. Участвал е в проект 

„Създаване на съвременна система за кариерно развитие на преподавателите в 

МУ - Варна - 2014 г. и в два проекта „Студентски практики“ - 2014-2015 и 2016-

2017 г. 

2. Общо описание на представените материали и изпълнение на 

наукометричните критерии.  

Кандидатът се явява на  конкурса с научна продукция включва общо 35 

заглавия, oт които: автореферат на дисертационен труд – 1;  монография - 1, 

пълнотекстови публикации – 33, в т.ч. в научни списания – 10, от които 5 в 

международни списания и в сборници от научни прояви – 15, от които 7 в 

чужбина. Документирани са 22 участия на научни форуми с резюмета, които не 

се рецензират, но са доказателство за обществено-научната активност на 

кандидата. Разпределението на научните трудове по място на кандидата в 

авторските колективи  показва, че той е единствен и първи автор в 18 

публикации, което представлява 51,42% от всички заглавия - свидетелство за 

възможностите му да заема самостоятелна и водеща роля в изследователски 

екипи. Началото на  публикационната му активност е от 2012 година и се 

засилва като своя връх достига през 2016-2017 г.  

Посочените данни са категорични, че  кандидатът отговаря на 

количествените наукометрични критерии, заложени в Правилника за развитие на 

академичния състав на МУ - Варна за заемане на академична длъжност 

„доцент”.  

3. Качествена оценка на научно-изследователската дейност и 

приноси.  

Представената научна продукция на кандидата е по темата на конкурса. В 

авторската справка той систематизира публикациите си в 5 направления. 

Първо направление „Качество на зъботехническите услуги и 

удовлетвореност на пациентите“ (№№4, 7, 10, 23). В тази група попадат 

резултати от изследвания върху качеството на обучение на студентите от 

специалност „Зъботехник“ от гледна точка на работодателите, анализ на 

качеството на работата при взаимоотношенията лекар по дентална медицина – 
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зъботехник, удовлетвореност и обучение на пациентите в грижи за денталното 

здраве. Всички те имат практико-приложен характер. 

Второ направление: Комуникации в зъботехническата лаборатория 

(№№6, 8, 11, 12, 16, 19, 22, 24, 25, 33). Включва подробно изследване и анализ на 

интегрирани маркетингови комуникации между ключовите за качествено 

обслужване фигури - дентален лекар, пациент, зъботехник. Разработен е работен 

модел за интегриран софтуер за зъботехническите лаборатории, който обединява 

нуждите и потребностите за бързо съдействие между лекари по дентална 

медицина, зъботехници, пациенти и студенти. Приносите имат значителен 

практико-приложен характер. 

По трето направление: Протетично дентално възстановяване (№№2, 3, 

5, 15). Публикациите в тази група представляват специален интерес, тъй като в 

тях се обсъждат случаи от практиката на кандидата, в които е проведено 

протетично лечение при пациенти с вродени дефекти, претърпели лечение за 

карцином, постигане на естетичен ефект на зъби във фронталната област и 

лечение на пациенти с вредни навици. М.Милев акцетира върху случаи, 

изискващи професионално внимание и осигуряването на добро качество на 

живот, въпреки съпътстващите заболявания. За такова качество на работа той 

посочва своите добри резултати-плод на ефективната колаборация между 

лекарите по дентална медицина и зъботехниците. 

Четвърто направление: Естетически възстановявания (№№2, 13, 18, 30, 

31. 32). Подробно са разгледани и описани естетическите параметри на 

денталното лечение. Тук попада и монографичният труд, в който материалът е 

подробно изложен, богато онагледен със снимки и схеми, представени са 

алгоритми на поведение при естетическото възстановяване на съзъбието с 

използването на съвременни материали. Това е тематика, към която М.Милев 

проявява траен интерес и вероятно ще бъде продължена и в бъдеще. Приносите 

са както познавателни, така и практико-приложни. 

Пето направление Вария (№№9, 14, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 34). Тук са 

включени статии с тематика от областта на общественото и дентално здраве, 

както и с изследване на проблеми, свързани с обучението на студентите, 
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проучване на нагласите за лечение на населението, иновативни техники в 

лечението на сънната апнея. Една част от тях са свързани с магистърската теза 

на кандидата при завършване на Управление на здравните грижи, както и с 

богатия му опит на преподавател  

4. Преподавателска дейност.  

М.Минков има 20-годишен преподавателски опит. Ръководи следните 

учебни дисциплини: технология на зъбните протези - лекции и упражнения; 

зъботехническо материалознание с апаратура - упражнения; естетически 

аспекти в зъбопротезирането - лекции/упражнения; учебна практика - 

въвеждащ лекционен курс. В рамките на два проекта “Студентски практики“ той 

е академичен  наставник на общо 35 студенти - 12 (2014 - 2015 г). и 23 (2016-

2017 г). 

Заключение 

Минко Милев е изграден професионалист и  преподавател, една 

характеристика, която му помага да ориентира изследователската си работа към 

съвременни, важни за практиката проблеми като грижата за по-добро качество 

на живот на проблемни пациенти, приложение на нови методи и материали, 

естетическо възстановяване на съзъбието. При решаването на тези и други 

проблеми, той търси и намира мястото на зъботехника като важна фигура в 

екипа за постигане на високо качество на работа. Убедена съм, че всичко това 

обогатява неговия капацитет на съвременен преподавател на младите 

зъботехници. Като прибавим и неговите добри наукометрични показатели, става 

ясно съответствието му на Закона и на Правилника за развитие на академичния 

състав на МУ - Варна за заемане на академичната длъжност „доцент”.  

Всичко това е основание за положителната ми оценка и препоръчам на 

членове на Научното жури също да гласуват Минко Милчев Милев да заеме 

академичната длъжност „доцент“ 

Съставил:  

доц.Н.Фесчиева, дм 


