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РЕЦЕНЗИЯ 
 

 

От Проф. д-р Веселин Борисов, дмн 

Член на научното жури – заповед № Р109- 181/ 03.06.2020 г. 

На Ректора на МУ- Варна 

 

По конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” 

в област на висшето образование 7 „Здравеопазване и спорт”, 

по професионално  направление 7.4. Обществено здраве; специалност 

„Управление на обществено здраве“ 

 

 

 

  Конкурсът за доцент по научната специалност „Управление на 

обществено здраве“/" е обявен в ДВ бр. 8 от 28.01.2020 г. от МУ-Варна за 

нуждите на Катедра " Социална медицина и организация на 

здравеопазването". Участва само един кандидат - д-р Димитър Вълчинов 

Димитров, Заместник директор медицински дейности УМБАЛ „Св. Иван 

Рилски“, ЕАД София. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ НА  КАНДИДАТА В 

НАСТОЯШИЯ  КОНКУРС 

  

Университетско образование: 

През 1982 г. завършва висше образование – магистър, дентална 

медицина, МУ- София. 

През 2004 г. получава втора магистърска степен по „Здравен 

мениджмънт“ във ФОЗ, МУ – София. 

Защитава докторска степен по „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“ през 2009 г. 

Има специалност по лицево-челюстна хирургия / 1992 г./ 

 

Професионален стаж: 

От 1982 г. до 1985 г. е лекар специализант в г. Пирдоп. 

От 1985 г. до 2000 г. работи последователно като лицево - челюстен 

хирург - ръководител сектор в ОРБ „ д-р Рачо Ангелов“- София, Медицински 

управител на същата болница и Директор на областна болница „ д-р Рачо 

Ангелов“, София. 
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От 2000 г. до 2015 г. е Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Анна“ , 

АД- София, а от 2017 г. е Заместник директор  медицински дейности, 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. 

Председател е на Асоциацията на работодателите в сектор 

здравеопазване. 

Член е на Управителния съвет на Българска стопанска камера. 

 

Следдипломни курсове: 

Д-р Димитров взема участие в многобройни следдипломни курсове в 

страната и чужбина свързани с основите на болничното управление, 

здравния мениджмънт, здравноосигурителни модели, медицинска 

информатика и др. 

 За принос в управлението на здравеопазването е носител на множество 

национални отличия и награди. 

     

         НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

В настоящия конкурс д-р Димитров представя следната научна 

продукция: 

1. Публикации 

 Представени са 4 публикации в   научно издание, реферирано и 

индексирано в световноизвестни бази данни с научна информация;  

 Представени са 17 публикации, отпечатани в нереферирани списания с 

научно рецензиране, включени в Национален референтен списък на 

НАЦИД. 

 Представени са два монографични труда: „ Ефективният болничен 

мениджър» и „Стратегии и мениджмънт на организационната промяна в 

здравеопазването“. 

 Участие в научни конгреси и конференции -   4 броя.   

 

Публикациите на кандидата са в следните научни списания: "Здравна 

политика и мениджъмънт", „Обща медицина”, "Медицински меридиани, 

Социална медицина“ и „Медицински мениджмънт и здравна политика“.

   

  Анализът показва, че във всички трудовете, д-р Димитров е първи или 

единствен автор.  
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  Конкретните приноси на научната продукция на д-р Димитров имат 

подчертан научно-приложен характер и са в пряка връзка с дългогодишния 

управленски опит на кандидата.   

   Според мен съществените приноси са в следнитеа насоки: 

 Оригинални анализи на потребността от професионален здравен 

мениджмънт в условията на здравна реформа. 

 Обосноваване на водещите приоритети при провеждане на 

организационна промяна  в  здравната система. 

 Получаване на актуална информация за нивата на управленска 

компетентност на болничния мениджърски екип. Направени са изводи 

за факторите, които влияят на мотивацията и адаптацията на 

ангажираните с ръководни постове лица. 

 Оценени са различните стилове на мениджмънт и са предложени 

гъвкави управленски модели. 

 Посочени са основните пътища за целенасочен ефективен здравен 

мениджмънт, чрез управление на ресурса- време, непрекъснато 

обучение на кадрите и използването на съвременни информационни 

технологии. 

 

2. Забелязани цитирания 

      От ЦМБ- София са установени 42 цитирания на научни трудове на 

кандидата от български автори. 

       

  ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА  

Д-р Димитров осъществява преподаване по следните 

дисциплини:спешна медицина; Организация и функциониране на спешно 

отделение; Практически прийоми в областта на спешната медицина; Лицево-

челюстна хирургия.  За годините 2012-2014г.  учебната му натовареност, 

включваща лекции, упражнения и извънаудиторна заетост възлиза на 476 

часа.  

       

    Оценка за съответствие с минималните национални изисквания 

   Представените по-горе данни и приложената електронна справка показва, 

че д-р Димитров покрива напълно изискуемите наукометрични показатели 

на Приложение 3 от Правилника за развитие на академичния състав в МУ-

Варна и отговаря на условията и реда за заемане на длъжността «доцент», 

според  ЗРАСРБ. 
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       Лични впечатления от кандидата 

 

Познавам д-р Д. Димитров от 20 години като лидер на една от най-големите 

и авторитетни болници в страната. Изявява се като високо компетентен 

здравен мениджър с широка визия и стратегическо мислене. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

     Във връзка с всичко излбожено по-горе и като имам предвид големия 

професионален опит на кандидата като мениджър на голямо болнично 

заведение и стойността на научните му постижения в областта на здравния 

мениджмънт, давам своя положителен вот и препоръчвам на членовете на 

почитаемото Научно жури да изберат д-р Димитър Вълчинов Димитров, дм 

на академичната длъжност „доцент” по професионално  Направление 7.4 

„Обществено здраве” и научна специалност „Управление на общественото 

здраве" за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, Катедра 

„Социална медицина и обществено здравеопазване, МУ- Варна. 

 

 

20.08.2020 г.                                           Рецензент: 

      Проф. д-р В. Борисов, дмн 


