
 С Т А Н О В И Щ Е 

От проф. Соня Колева Тончева, д.м. 

Директор на Филиал Шумен,  

Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна 

Национален консултант по здравни грижи 

Относно: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„Доктор” в област 7 „Здравеопазване и спорт”; професионално направление  7.4, 

Обществено здраве 7.1., научна специалност „Управление на здравните грижи”.  

 

Въз основа на заповед No Р-109-150 от 05.05.2017г.,  на Ректора на Медицински 

университет - Варна съм определена да бъда член на НЖ, относно дисертационния труд 

на тема: АКТУАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЯТА НА 

ЗЪБОТЕХНИКА КАТО ОТГОВОР НА ОЧАКВАНИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛЯ, 

за присъждане на ОНС „Доктор“ на НЕНКО МАРИНОВ ЦВЕТКОВ – преподавател 

УНС „Зъботехник“ в Медицински колеж – Варна, докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедра „Здравни грижи” в Медицински университет - Варна. Научен 

ръководител: проф. Соня Тончева, д.м. и проф. д-р Цветан Тончев, д.м.н. 

Представени са всички необходими документи, предвидени в Закона за развитие 

на академичния състав в Република България, Правилника към него и Правилника за 

развитие на научния съства в Медицински университет - Варна.     

1.Оценка на актуалността на темата 
Професията на зъботехника се отличава със своята сложност и специфичност, 

поради малкия обхват на работното поле и отговорността за здравното състояние на 

населението. Оралното здраве се разглежда като част от общото здраве на човека и 

затова все по – важна и отговорна става ролята и отговорността на всеки от членовете 

на денталния екип, а не само на денталния лекар, за да бъде постигната 

удовлетвореността на пациента. С въвеждането на новите технологии при изработката 

на конструкциите в процеса на обучение на студентите по зъботехника  се постига по – 

високо качество на обучението и оттам по – добра подготовна на новозавършилите 

зъботехници, което ще им осигури по – висока конкурентоспособност. Анализирани са 

двата важни аспекта на процеса на обучение – теоретичен и практически и е поставен 

акцент върху ролята на наставника и зъботехническата лаборатория, като място където 

студентите в реална работна среда усвояват практически умения и изграждат 

специфично професионално поведение – важни моменти от формирането на 

професионалиста зъботехник и понататъшната му реализация на пазара на труда. 

Практически в дисертационния труд е засегнат относително нов аспект – 

актуалните изисквания към професионализацията на зъботехника, за да се отговори на 

очакванията на работодателите. Този подход на автора прави темата на дисертационния 

труд актуална. Актуалността се допълва и от разработените практически подходи, 

които могат да бъдат приложени за актуализация на обучението и задълбочаване на 

връзките с учебно – практическите бази – СМТЛ (Самостоятелна медико – техническа 

лаборатория), обучение на наставници, подобряване на партньорските 

взаимоотношения, комуникацията и привличане на най – добрите зъботехници като 

наставници на студентите, за да предадат опита си. 

Задълбоченото проучване и приложената методология предоставят резултати, 

които биха били полезни при промяна на организацията на учебния процес, 

актуализация на учебни програми, подобряване на връзките с работодателите, 



лицензиране на СМТЛ – бази за обучение, очертаната необходимост от разработване на 

Стандарт по „Зъботехника“, както и изясняване на участието на зъботехниците в 

процеса и тази възможност засилва актуалността на избрания за проучване и 

анализиране проблем. 

2. Оценка на резултатите 

Дисертационният труд съдържа 160 страници, включващи 3 таблици и 84 

фигури. Приложения - 4. Цитирани са  142 литературни източници, от които 40 на 

кирилица и 102 на латиница. Трудът е обсъден и предложен за защита на  катедрен 

съвет на Катедрата по Здравни грижи при МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна 

на 11.04.2017г. Ненко Цветков е определил ясно целта на дисертационния труд и са 

поставени седем задачи за постигането й. Формулирани са две работни хипотези.  

Авторът е провел пилотно  проучване, осъществено чрез три вида анонимни анкети  

през периода м.  август - ноември 2014 г. сред  74 студента по Зъботехника от МК – 

Варна,  9 преподавателя от МК – Варна и  19 управителя на СМТЛ в гр. Варна, с цел 

определяне на слабостите на анкетните карти и конкретизиране на крайните варианти. 

Същинското проучване е проведено през периода април - юли 2015 г. и март 2016 г. във 

Варна, Пловдив, София, Габрово, Г. Оряховица, Добрич, Разград, Русе, Силистра, 

Търговище и  Шумен. В  проучването  са обхванати 377 респондента, разпределени в  3 

групи: Първа група -  Студенти от втори и трети курс, обучаващи се в медицинските  

колежи в България – Варна, Пловдив и София - 192 от 255 (75,30 %); Втора група  - 

Преподаватели по зъботехника в Медицински  колеж Варна, Пловдив и София - 26 (100 

%);Трета група  -Управители на СМТЛ, регистрирана на територията на страната 

– 133. 

Надеждно са подбрани методите на научното проучване, които гарантират 

достоверност на получените резултати. Детайлно е представен инструментариумът на 

проучването.  

Докторантът насочва научното проучване към изследване на мнението на 

студентите и преподавателите относно необходимост от промяна в обучението на 

зъботехниците и условията за успешна  реализация на пазара на труда. Авторът е 

доловил много правилно новите тенденции, които се очертават във връзка с прилагане 

на нови технологии в денталната практика и предизвикателствата пред 

професионалистите. Според резултатите от проученото мнение на студенти, 

преподаватели и работодатели относно препоръките които имат, обучението на 

студентите по зъботехника не трябва да включва само фундаменталните основи на 

зъботехниката, а трябва постоянно да се реформира, като се следят новите тендинции в 

практиката. Цветков доказва, че студентите (90,60 %), преподавателите (84,60 %) и 

работодателите (83,50%) са единодушни, че има необходимост от промяна в 

обучението по зъботехника, за да може новозавършилите специалисти да се реализират 

адекватно на пазара на здравни услуги. 

Авторът доказва, че основната област, която посочват преподавателите (78,30 %) 

и студентите (48,00 %) за разширяване на обучението е протетичната, докато 

работодателите посочват ортодонтията (62,40 %). Според  1/3 от работодателите (30,80 

%) е необходимо да се проведе обучение по наставничество на лицата, които отговарят 

за студентите в зъботехническите лаборатории, за да се постигне максимален успех от 

провеждането на стажа и усвояването на професионалните компетентности. 

Теоретично разработените от автора практически подходи ще ускорят внедряването на 

новите технологии и материали в обучението на студентите по зъботехника и ще 

допринесат за тяхната професионализация и реализацията им.  

Дългогодишният професионален и педагогически опит на Н. Цветков в областта 

на зъботехниката, изгражданите в годините взаимоотношения с работодатели и 



ръководители на СМТЛ, работата му с наставници – професионалисти от практиката са 

дали възможност в дисертационният труд да намери място изчерпателно представеният 

Модел за внедряване на актуалните технологии и материали в процеса на 

обучение на студентите и Стратегия за подобряване на професионалната 

реализация на студентите по зъботехника Авторът, познавайки основни принципи, 

които трябва да се прилагат в обучението на зъботехниците  схематично представя 

наставническият процес, който получава конкретизация с разработеният Алгоритъм за 

прилагане на наставническия процес при обучението на студентите по 

зъботехника. 
На базата на коректно проведеното проучване Ненко Цветков прави изводи, 

които са ясно  и изчерпателно формулирани.  

Направени са детайлни препоръки, които се основават на доказаните с научното 

проучване резултати, точно адресирани към институции и структури, имащи 

отношение към проблема за професионализацията на зъботехника. Особено внимание 

заслужават препоръките по отношение на обучението, отправени към МЗ, отнасящи се 

до създаване на стандарт по „Зъботехника“  и промяна на Наредбата за за 

придобиване на специалност в системата на здравеопазването и добавянето на 

специалистите по зъботехника. Считам, че важни за практиката са и някои от 

формулираните препоръки  към работодателите:Лицензиране на зъботехническите 

лаборатории, като база за обучение на студенти; Обучение на кадрите в 

зъботехническите лаборатории за наставници; и Поддържане на ефективна 

комуникация с медицинските колежи, преподаватели и студенти – обратна 

връзка. Интерес представляват и направените предложения към Министерството на 

образованието:Създаване на възможност за продължаващо обучение в магистърска 

степен към Факултетите по дентална медицина;Приравняване на образованието 

по зъботехника в България към това от страните в Западна Европа. 

3. Оценка на приносите  

Резултатите от научното проучване,  формулираните изводи и препоръки очертават 

приноси с теоретично и  приложно значение, от които възприемам следните:  

Приноси с теоретичен характер 

1) За пръв път у нас детайлно се разглежда проблема за професионализацията на 

зъботехниците. 

2) Изследвани са значимостта и факторите за професионализацията на зъботехниците 

в световен и национален мащаб. 

3) Направен е задълбочен сравнителен анализ на обучението по зъботехника в трите 

колежа в страната, където се провежда обучение. 

Приноси с практико-приложен характер 

1) За пръв път у нас е направено детайлно изследване на професионализацията на 

зъботехниците, като е проучено мнение на студенти, преподаватели и работодатели.  

2) Дадени са насоки за промяна в конкретни учебни програми, с цел максимално 

доближаване на придобитите знания и умения към условията на пазара на дентални 

услуги. 

3) Разработен е Алгоритъм за прилагане на наставническия процес при обучението на 

студентите по зъботехника. 

4) Разработен е Модел за внедряване на актуалните технологии и материали в процеса 

на обучение на студентите. 

5) Разработен е проект на Стратегия за подобряване на професионалната реализация 

на студентите по зъботехника 

Разработеният дисертационен труд е  изграден върху актуален проблем, 

направени са  важни теоретични и практически приноси и е достатъчен по обем. 



Авторът е направил задълбочен анализ и на тази база е предложен Модел за 

внедряване на актуалните технологии и материали в процеса на обучение на 

студентите и Стратегия за подобряване на професионалната реализация на 

студентите по зъботехника, които имат оригинален характер. Поставен е сериозен 

акцент върху значението на наставническия процес и ролята на наставника в 

обучението които авторът разработва, отчитайки спецификата на специалността 

„Зъботехника“. Представен е Алгоритъм за прилагане на наставническия процес при 

обучението на студентите по зъботехника.  Считам, че дисертационният труд трябва да 

бъде представен пред институциите, към които авторът отправя препоръки, както и да 

намери място в различни научни форуми и списания за представяне на констатациите и 

резултатие, отнасящи се до професионализацията на зъботехника.  

Приемам представеният автореферат, който в структурно отношение представя 

съществените моменти от разработения дисертационен труд. Нямам  критични 

бележки. Докторантът Ненко Цветков покрива  напълно пpиетите от MУ- Варна 

изисквания за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”. 

4. Лични впечатления 

Познавам лично Ненко Цветков повече от 10 години като колега и като студент 

в магистърската програма по Управление на здравни грижи, а в последствие и като мой 

дипломант и докторант. Считам, че натрупаният практически опит, както и 

преподавателските му умения са създали възможност да бъде подбран актуален за 

страната проблем, с разработването на който се обогатява зъботехниката.  

Непрекъснатото обучение в престижни образователни институции у нас са дали 

възможност Цветков да оцени правилно нашият и чуждия опит в обучението на 

зъботехниците и успешната им професионална реализация, да предвиди някои промени 

и да даде препоръки, относно един толкова важен проблем – професионализацията на 

зъботехника. Цветков притежава много добри умения за работа в екип и способност за 

вземане на самостоятелни и съгласувани решения, ориентирани към постигане на 

високи резултати. Добронамерен към колеги и студенти, отзивчив и внимателен 

Цветков е уважаван и високо ценен в професионалните среди.  

В заключение: Въз основа на професионалното развитие, научните и учебно-

преподавателски постижения  и съобразявайки се с критериите на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, Правилника към него и Правилника за 

развитие на академичния състав в МУ - Варна, давам положително становище и 

убедено предлагам на уважаемото Научно жури докторантът Ненко Цветков да 

придобие ОНС „Доктор” по научната специалност  „Управление на здравни 

грижи”. 

 

 

29.05.2017г.        

         

проф. Соня Тончева, д.м. 


