
Р  Е  Ц  Е  З  И  Я 

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

№ Р- 109-150 / 05.05.2017 г. на Ректора на МУ-Варна 

Относно: процедура за защита на дисертационен труд и присъждане на 

образователната и научна степен „доктор” на Ненко Маринов Цветков на тема: 

“Актуални изисквания към професионализацията на зъботехника като отговор на 

очакванията на работодателя”. 

Научни ръководители: Проф. Соня Тончева, д.м.   

                                           Проф. д-р Цветан Тончев д.м.н. 

 
1. Представяне на докторанта 

 Асистент Ненко Маринов Цветков е роден на 09.08.1964 г.  През 1990 г. завършва 

Полувисшия медицински институт „Д-р Н. Николаев” – Варна, специалност 

„Зъботехник” като отличник на випуска. Придобива образователната степен бакалавър 

по специалността „Преподавател – колеж” в МУ-Пловдив през 2001 г. През 2013 г. 

завършва магистратура по „УЗГ” в МУ – Варна. От 1990 до 1995 г. работи като 

зъботехник в Окръжна стоматологична поликлиника – гр. Варна. От 1995 г. до сега 

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

Варна към МУ – Варна.  

2. Данни за дисертационния труд 

  Дисертационният труд на Ненко Маринов Цветков съдържа 160  стандартни 

страници, като текстът е онагледен с 3 таблици, 84 фигури и 4 приложения. 

Литературната справка съдържа 142 източника, 40 от които на кирилица и 102 на 

латиница. Трудът е структуриран в четири глави както следва: въведение, литературен 

обзор, методика и организация на проучването, резултати и обсъждане от собствени от 

проучвания, модели и стратегии за подобряване на обучението и профисионалната 

реализация, изводи, препоръки и предложения, 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 и използвани като методичен 

инструментариум четири анкетни карти. В тематична свързаност с дисертационния 

труд са представени 3 научни публикации, в които докторанта е първи автор. 
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3. Актуалност на дисертационния труд  

     Дейността на  зъботехническите лаборатории е тясно специализирана, но поради  

частния характер на собственост конкуренцията между тях е силна и най-вече пазарно 

ориентирана. Здравните услуги в областта на денталното здраве подлежат на 

непрекъснато обновяване и усъвършенстване, като в този поцес важно място заема и 

зъботехника, като част от екипа на денталният лекар. Дейността на зъботехника не е 

напълно автономна и в определена степен зависи от лекарите по дентална медицина. С 

развитието на зъботехниката е свързан и актуалния въпрос за професионализация на 

специалистите в тази област. Развитието на денталната медицина през последните 

години и навлизането на компютърните технологии в здравеопазването поставя 

професионализацията на зъботехниците пред нови предизвикателства, които изискват 

ефективно сътрудничество между зъботехниците, висшите учебни заведения и 

представителите на работодателите. В този аспект представената научна разработка 

третира актуален, но определено подценен в неговите обучителни, пазарни, 

организационни и социално – медицински аспекти проблем. Оценката на актуалността 

на дисертационния труд на Ненко Цветков се определя от следните факти: 

 отсъствие на интерес към въпросите за професионализацията на зъботехниците 

и тяхната дейност, както и за очакванията на работодателите, пациентите и  

пазара на дентални услуги; 

 отсъствие на научни доказателства по проблема, което е видно от ограничения 

брой проучвания и публикации в тази област у нас през последното десетилетие;  

 потребност от промяна в учебните програми и системата на обучение 

предизвикана от високите изисквания на пациенти, работодатели и бързото 

развитие на денталните технологии;  

 подобно проучване ще представи обективни доказателства за мненията на 

студенти, преподаватели и работодатели относно съществуващи проблеми и 

решения, отговарящи на обществените и пазарните потребности; 

 съществува необходимост за разработка на иновативни модели за подобряване 

обучението на студентите и професионалната реализация на зъботехниците. 
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4. Информираност по проблема 

   Литературният обзор в обем от 46 страници включва 142 литературни източници.  

Източниците на кирилица са публикувани през последните 5-7 години, докато тези на 

латиница са с чувствителна давност.  Анализът на научните публикации е структуриран  

в седем раздела, които хронологично синтезират основни аспекти, имащи отношение 

към изследвания проблем. Първите три от тях са фокусирани върху исторически, 

философски и съвременни здравнополитически тенденции,  свързани с дефиниции, 

структурни особености и модели на професионална реализацията в зъботехническата 

практика. Тези детерминанти представляват предпоставка за анализ на базовите 

структурни елементи на професионализацията, обобщени като обществени 

въздействия, модели, предимства и бариери в роцеса на реализация. 

Професионализацията на зъботехниците е представена многоаспектно като процес, 

който хронологично отчита въздействията на фактори като: съвременни системни 

теории, нивото на професионална автономност, обществени нагласи, етичните 

постулати и професионалната култура. Поледните три раздела на литературния обзор 

включват критичен анализ на обучението по зъботехника в чужбина и у нас, както и 

ролята на наставничеството в процеса на професионализация. Докторантът 

целенасочено насочва вниманието и към спецификата на комуникациите в 

зъботехническите лаборатории, като партньорство на участниците в този процес, 

включващ пациенти, преподаватели, лекари по дентална медицина и зъботехници.   

В заключение докторантът демонстрира добра литературна осведоменост и 

аналитични способности за поставяне на точните акценти върху приоритетните 

проблеми на професионализацията в денталната практика.  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 

студенти и преподаватели по зъботехника от медицинските колежи във Варна, Пловдив 

и София, както и управители на самостоятелни медико – технически лаборатории 
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(СМТЛ) регистрирани на територията на страната. Обхвата на проучването включва 

377 анкетирани, разпределени както следва: студенти по зъботехника – 192; 

преподаватели по зъботехника – 26; управители на СМТЛ - 133. При проучването са 

използвани разработените четири анкетни карти за трите групи респонденти с общо 78 

въпроса. Използваният за целите на проучването инструментариум е подходящ за 

решаване на поставените научни задачи. Той включва следните изследователски 

методи: документален, социологически и следните статистически анализи: 

вариационен, корелационен, непараметричен и графичен. Считам за излишни 

направените подробни описания на отделните групи въпроси за всеки един от 

въпросниците, тъй те като са  приложени към разработката. 

 

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 проучване 

мнението на студентите относно качеството на обучение по специалността 

„зъботехника” в МК – Варна, Пловдив и София. Високата  степен на обхват на 

респодентите – 75,3 % от всички обучавани във втори и трети курс в трите МК дава 

репрезентативност на извадката. Научен принос представлява сравнителният анализ, 

който придобива характер на квази бенчмаркингово проучване, за търсене на най-

добрите практики, осигуряващи върхова реализация на успешни програми и 

иновативни технологии. Този подход позволява макар и твърде условно, поради 

отсъствие на обективни измерители да се ранжират техническите единици на 

наблюдение. Тревожен факт е степента на удовлетвореност от обучението по 

специалността и съответствието му с условията на пазара на труда. От анкетираните 

студенти 39,60 % са на мнение, че обучението в МК в настоящия му вид не отговаря на 

условията на пазара на труда, което за трите МК е както следва: МК- Варна – 24,6%, 

МК – Пловдив – 21,1% и МК-София -52,3%. Като допълнение 40,30 % от обучаващите се 

зъботехници в МК – Пловдив не могат да дадат отговор на този въпрос. Практически 

подготвени за пълноценната реализация на пазара на труда се чувстват едва 35,5% от 

анкетираните студенти.   

Важен научно-практически принос представляват резултатите от анализа на 

факторите и интервенциите, които биха допринесли за подобряване на обучението по 

зъботехника в трите медицински колежа. За МК – Варна това са увеличен брой на 
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практическите упражнения. За МК-Пловдив и МК-София препоръките са насочени  към 

подобряване на базата и условията за обучение, към квалификацията на преподавателите 

и учебното съдържание на плановете и програмите.  Болшинството студенти (84,20%) 

заявяват потребност от допълнителни обучителни курсове курсове за повишаване на 

квалификацията след приключване на обучението си по специалността, успешна 

реализация на трудовия пазар. Определен научно-приложен принос имат: оценките на 

студентите относно  качеството на обучението в МК – Варна; учебните дисциплини, 

които се нуждаят от развитие в процеса на обучение; предпочитаните области за 

повишаване на квалификацията и др. Направеният от докторанта анализ на 

получената информация в тази раздел се отличава с мащабност, познаване на 

професионалните тенденции, богат практически опит и вкус към новите технологии в 

зъботехниката. 

Вторият раздел обобщава резултати от мнението на преподавателите относно   

професионализацията на зъботехника и адаптивността към условията на трудовия пазар. 

Получените от докторанта резултати установяват преобладаващо мнение на 

преподавателите (84,6%) за промяна в учебния план с увеличаване на практическите 

упражнения насочени към въвеждане на новите технологии в зъботехниката. 

Единодушно е становището по тези въпроси на преподавателите от МК – Варна (88,9%), 

МК – Пловдив (87,5%) и МК – София (77,8%). Готовност за участие в процеса на 

въвеждане на новите технологии в практическото обучение изразяват 96,20 % от 

преподавателите, но само половината (53,80 %) биха участвали активно, което 

свидетелствува за странен дисонанс между желание и участие. Като основен мотивиращ 

от изследваните фактори се оказва допълнителното възнаграждение, което е 

предпочетено от 73,10 % от анкетираните преподаватели. Мотивацията на студентите 

оценена от преподавателите показва, че според 61,50 % от анкетираните, студентите се 

чувстват мотивирани по време на обучението им, като само преподавателите от МК – 

София са дали отрицателен отговор (11,10 %).  

 Третият раздел представя анализ на резултатите от проучването сред 

работодателите относно професионализацията на новозавършили зъботехници и 

тяхната подготовка в медицинските колежи. Получените резултати са с най-значима 

стойност, като обобщаваща оценка на крайния продукт на МК в областта на 

зъботехниката. Повече от половината управители (54,1%) на зъботехнически 

лаборатории като работодатели считат, че подготовката на новозавършилите 

зъботехници е недостатъчна за  успешната им реализация, като основно пропуските са 
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свързани с липсата на знания и опит за работа с новите материали и технологии в 

зъботехниката. Научно - практически принос представлява установеното раздвоение на 

част от работодателите между заявени желания и намерения от една страна и пазарните 

реалности от друга. Пример за това е факта, че 57,2 % от работодателите са готови да 

заплатят труда на студентите като стажанти, а не малка част (39,80 %) предпочитат да 

се възползват от стажуването на младите специалисти безплатно. Практически принос 

имат резултатите относно: въвеждането на нови технологии в практическата 

подготовка на студентите;  потребността от курсове за повишаване квалификацията и 

СДО за тези специалисти; и недостига на зъботехници с определена квалификация. 

      Четвъртият раздел съдържа сравнителен анализ на мнението на трите групи 

респонденти по пет вече задавани важни за обучението на зъботехника въпроса. По 

същество това представлява ограничен по обхват анализ на интересите като 

управленска технология. Научно-практическият принос на паралелният сравнителен 

анализ на мненията на триадата – студенти, преподаватели и работодатели – позволяват 

да се направят баланирани предложения за промени в учебните програми насочени към 

повишаване качеството на практическата работа. 

Научно приложен характер има разработените в четвърта глава “Модели и 

стратегии за подобряване на обучението и професионалната реализация” на 

зъботехниците. Независимо от терминологично претенциозното, но несъответстващо 

на същността заглавие на разработката тя представлява полезен „Концепционен модел 

за подобряване на качеството на обучение и професионализацията на 

новозавършилите специалисти – зъботехници”. 

  Анализът на отговорите на респондентите  е представен с многобройни таблици 

и фигури, които разкриват съществуващи корелационни зависимости, обобщено 

изложени в изводите. Основните изводи са систематизирани в 7 основни направления, 

като точно отразяват получените резултати и съответстват на целта и задачите на 

представения дисертационен труд. Препоръките макар и синтетично представени са 

убедителни и институционално адресирани. 

          Съдържанието и качеството на автореферата, отговаря на изискванията на 

Правилника на МУ – Варна, като достоверно и адекватно отразява в дисертацията. 

основните резултати от проучването. 

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

получени резултати приемам за негова лична заслуга. 



7 
 

Приносите и критичните ми бележки към дисертационния труд са представени по 

хода на изложението, като последните не намаляват научната му стойност. 

 

В заключение считам, че представеният от Ненко Маринов Цветков 

дисертационен труд на тема “Актуални изисквания към професионализацията на 

зъботехника като отговор на очакванията на работодателя” 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   

Ненко Маринов Цветков 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”.  

 

27 май 2017 г.  

София 

                                                                                     

 

 


