
Р  Е  Ц  Е  З  И  Я 

от проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, д.м. член на научно жури със заповед 

№ Р- 109-331 / 19.09.2016 г. на Ректора на МУ-Варна 

Относно: процедура за защита на дисертационен труд и присъждане на образователната 

и научна степен „доктор” на ас. Минко Милчев Милев на тема: “Интегрирани 

комуникации в работата на зъботехническата лаборатория”. 

Научни ръководители: Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.м.   

                                           Доц. Силвия Борисова Димитрова д.м. 

 

1. Представяне на докторанта 

 Асистент Минко Милчев Милев е роден на 23.09.1972 г.  в гр. Варна. През 1993 г. 

завършва Медицинския колеж – Варна, специалност „Зъботехник”. Придобива 

образователната степен бакалавър по специалността „Преподавател – колеж” в МУ-

Пловдив през 2001 г. През 2013 г. завършва магистратура по „УЗГ” в МУ – Варна. Сега 

работи като преподавател по практика в УНС „Зъботехника” в Медицински колеж – 

Варна към МУ – Варна. От 2015 г. е докторант на самостоятелна подготовка към 

катедра „Здравни грижи” Медицински колеж – Варна. 

2. Данни за дисертационния труд 

  Дисертационният труд на ас. Минко Милев съдържа 147  стандартни страници, 

като текстът е онагледен с 25 таблици, 45 фигури и 4 приложения. Литературната 

справка съдържа 147 източника, 59 от които на кирилица, 77 на латиница и 11 интернет 

източника. Трудът е структуриран както следва: въведение, литературен обзор, 

(представен в глава 1 и 2)  методика и организация на проучването, анализ на 

резулгагите от проучването, изводи, заключения, препоръки и приноси, литература и 

приложения. Отделните глави на разработката са хронологично свързани и отговарят 

на структурните и съдържателни изисквания за подобен научен труд. В приложение са 

представени самостоятелно разработените като методичен инструментариум четири 

анкетни карти, използвани при проучването.  В тематична свързаност с дисертационния 

труд са представени 3 научни публикации, от които в две е първи автор..   

3. Актуалност на дисертационния труд  

         Дейността на  зъботехническите лаборатории е тясно специализирана, но поради 

преимуществено частния характер на собственост конкуренцията между тях е много 
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силна, най-вече при изработката на високо естетични и функционални протезни 

конструкции. Съвременната дентална практика изисква зъботехническите лаборатории  

да прилагат на своя маркетингова политика, съществен елемент на която са  

маркетинговите комуникации. Последните подобряват комуникациите между 

денталните специалисти и пациентите им, като повишават видимостта и авторитета на 

отделните практики на денталния пазар. Частния характер на денталните услуги у нас в 

значителна степен неглижира използването на съвременни маркетингови подходи, 

важен елемент от които са интегрираните маркeтингови комуникации. В този аспект 

представената научна разработка третира актуален, но силно подценен в неговите 

пазарни, маркетингови и социално – медицински аспекти проблем. Оценката на 

актуалността на дисертационния труд на ас. Минко Милев се определя от следните 

факти: 

 липса на интерес и непознаването на маркетинговите и комуникационни 

практики, както и ползата от тях в пазара на дентални услуги; 

 отсъствие на научни доказателства по проблема, което е видно от почти нулевия 

брой проучвания и публикации у нас по въпросите на маркетинговите и 

комуникативни практики в областта на денталния пазар през последното 

десетилетие;  

 съществуват значителни регионални диспропорции при осигуряването на 

достъпни и качествени дентални услуги в България със последващите ги 

финансови, социални и здравни последствия; 

 подобно проучване ще осигури обективни доказателства за мненията на 

пациенти, дентални специалисти и студенти относно съществуващите проблеми 

и възможните решения, които да отговорят на обществените и пазарните 

потребности; 

 съществува необходимост за разработка и апробиране на иновативни модели за 

повишаване комуникативността, достъпността и качеството на работа в 

зъботехническите лабратории. 

4. Информираност по проблема 

   Литературният обзор в обем от 57 страници включва 147 литературни източници, 

болшинството от които публикувани през последните 15 години Анализът на научните 

публикации е структуриран е в две глави които хронологично анализират и синтезират 
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основни аспекти, имащи отношение към изследвания проблем. Първата от тях е 

фокусирана върху пропедевтичните детерминанти на комуникационния процес 

(дефиниции, структурни характеристики, модели на реализация и др.)  и значението му 

за дейността на зъботехническите лаборатории. Правилно анализът е направен на 

базата на публикации, третиращи проблема в пазарен контекст, според който 

комуникационните стратегии и практики следва да са неразделна част от 

маркетинговата политика на всеки пазарно ориентиран субект. Обобщени са 

посочените в различни източници модели, предимства и бариери при използването на  

интегрираните маркетингови комуникации. Представени са етапите за разработка на 

комуникационни програми, нивата на структурна интеграция и методите за оценка на 

тяхната ефективност. Втората глава е целенасочено ориентирана към добрите практики 

и спецификата на комуникациите в зъботехническите лаборатории, като триединство 

на участниците в процеса – пациент, лекар по дентална медицина и зъботехник. В нея 

се обсъждат възможнистите на електронното здравеопазване, както и иновативните 

методи за интегрирани комуникации. Част от тези методи (въздушната реклама и 

ароматния маркетинг) имат по-скоро теоретично-информативен, отколко приложен 

характер за дейността на зъботехническите лаборатории.  

В заключение докторантът демонстрира добра литературна осведоменост, 

аналитични способности за поставяне на точните акценти върху актуалните проблеми 

свързани с интегрираните комуникации в денталната практика. Отсъствието на 

национален бенчмаркинг субстрат фокусира анализа основно към международния опит, 

което не считам за пропуск на докторанта.  Направеният от него синтез на 

литературните източници показва добро познаване на проблема и добра професионална 

и терминологична компетентност.  

5. Цел, задачи и методика на проучването 

 Считам, че докторантът точно и ясно е формулирал целта и основните седем 

задачи на изследването. Точно са определени обектът, единиците и признаците на 

наблюдение, времевия диапазон, както и организацията на проучването. Оригинален 

характер има използваният подход за паралелно провеждане на анкетно проучване сред 

пациенти, лекари по дентална медицина и зъботехници от седем области на 

Североизточна България  както и сред студенти по зъботехника от медицинските 

колежи във Варна, Пловдив и София. Обхвата на проучването включва 700 анкетирани, 

разпределени както следва: пациенти – 103; лекари по дентална медицина – 268; 
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зъботехници – 137 и студенти. Формирането на извадката е на случаен принцип и за 

четирите групи респонденти. При проучването са използвани разработените четири   

анкетни карти за четирите групи респонденти с 13 – 19 въпроса. Използваният за 

целите на проучването инструментариум е адекватен за решаване на поставените 

научни задачи, като включва следните изследователски: документален, социологически 

и следните статистически анализи: вариационен, корелационен, непараметричен и 

графичен. Компютърната обработка на събраната база данни е осъществена с помощта 

на статистическия пакет SPSS v. 20.0 for Windows.  

4. Оценка на резултатите и приносите на докторанта 

Собствените проучвания са групирани в четири тематични раздела съответстващи 

на поставените задачи. Първият раздел включва анализ на резултатите от анкетното 

проучване в групата на студенти от специалността „Зъботехник”. Този аспект на 

проучването освен оценка на комуникативните реалности между студенти, 

университетски преподаватели и зъботехнически лаборатории има отчетливо значение и 

за качеството на обучението. Високата  степен на обхват на респодентите – 76,8% от 

всички обучавани във втори и трети курс в България дава репрезентативност на 

извадката. Позитивна оценка за системата на обучение в трите МК представлява 

високото ниво на удовлетвореност от комуникацията (60,4%) осъществявана в 

зъботехническата лаборатория. Тревожен факт е високата степен на неудовлетвореност  

при анализа по курсове, а именно – 33,3% сред студентите от втори курс и 66,7% от трети 

курс. Положителни по резултати са и тематичните оценки за удовлетвореността  по 

време на проведен стаж. Студентите показват висока степен на удовлетвореност от 

различните обстоятелства свързани с процесите на комуникация в зъботехническите 

лаборатории като: компетентност на наставника, индивидуален подход към студента, 

чувство за екипност и съпричастност в лабораторията, доверие към наставника, 

възможности за неформални комуникации и др. Практически принос за учебния процес 

имат резултатите за удовлетвореността на студентите от количеството, качеството и вида 

на получаваната информация относно: целите и организацията на зъботехническата 

лаборатория; комуникацията между лабораторията и медицинския колеж; информация за 

промени в организацията на работа и др. Научно-практически принос има оценка 

мнението на студентите относно информираността на наставниците за учебната програма  

процеса на практическо обучение.   
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Вторият раздел анализира резултатите от анкетното проучване сред 137 

зъботехници  от 7 областни града на североизточна България относно комуникацията с 

лекари по дентална медицина (ЛДМ). Високата удовлетвореност от комуникацията с 

ЛДМ (75,9%) съответства на получените резултати за използването на съвременни форми 

за комуникация от денталните клиники според 66,4% от анкетираните зъботехници. 

Определен пропуск е непосочването на тези от тях, намерили най-широко приложение в 

ежедневната практика. Данните от проучването установяват положително въздействие на 

добрата двустранната комуникация между зъботехници и ЛДМ в следните насоки: 

подобряване информираността за новостите в зъботехническата практика; ограничаване 

на проблемите при изработката на протезите; избор на материала и вида на протезната 

конструкция. Висока е оценката за подготовката, която студентите получават в МК 

относно комуникационните знания и умения за практическата им дейност.   

Третият раздел е фокусиран върху анализ на резултатите от проучването в групата 

на ЛДМ. Данните от проучването показват по ниска удовлетвореност (47,4%) и по висока 

неудовлетвореност на ЛДМ от комуникацията със зъботехническите лаборатории за 

разлика от зъботехниците. Причините за този резултат изискват по подробно изясняване. 

Считам , че различията в степента на удовлетвореност на ЛДМ и зъботехническите 

лаборатории се определят в по-малка степен от формите на комуникация, отколкото от 

качеството на работа и разход – ефективността на продукцията. Проучването на 

удовлетвореността на ЛДМ от качеството на комуникацията на зъботехническите 

лаборатории има приносен характер в научен и приожен аспект като фокусира 

вниманието към: качеството на довършителните процедури; вида на протезната 

конструкция и използвания материал; причините за грешки и тяхната повторяемост и др. 

Резултатите от проучването на пациентите представени в четвъртия раздел 

изглеждат в известна степен самоцелни и не съвсем убедителни, като очакванията за 

ползата от интегрираните комуникации да бъдат фокусирани върху потребителите на 

дентални услуги.  

Научно - практически принос има кръстосаният анализ на респондентската 

удовлетвореност от нивото и качеството на комуникативност между четирите групи 

представители на националния дентален пазар. Разработеният от докторанта „Модел за 

интегриран софтуер за подобряване на комуникационната политика на 

зъботехническата лаборатория” има характеристиките на иновативна управленска 

технология, която би трябвало да се предложи на вниманието на ръководствата на 

съсловните организации на ЛДМ и зъботехниците.     
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          Съдържанието и качеството на автореферата, отговарят на изискванията на 

Правилника на МУ – Варна, като достоверно и адекватно отразява основните резултати 

от проучването. 

Дисертационният труд е лично дело на докторанта, а формулираните приноси и 

получени резултати приемам за негова лична заслуга. 

Критичните ми бележки към дисертационния труд са представени по хода на 

изложението, но не намаляват научната му стойност и приноси. 

 

В заключение считам, че представеният от ас. Минко Милчев Милев  дисертационен 

труд на тема „Интегрирани комуникации в работата на зъботехническата лаборатория” 

по актуалност на проблема, прецизност на методиката, качество на получените 

резултати и научни приноси отговаря на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и Правилника за развитие на академичния 

състав на МУ- Варна.  

Във връзка с това препоръчвам на членовете на Научното жури да присъдят на 

ас. Минко Милчев Милев  образователната и научна степен „доктор” по област на 

висше образование 7. “Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.4. 

„Обществено здраве” и научната специалност „Управление на здравните грижи”.  

 

06 септември 2016 г.  

София 

                                                                                     

 

 


