
СТАНОВИЩЕ 

 

Oт:  доц. д-р Александър Иванов Вълков,  

Хабилитиран преподавател по професионално направление 3.8 Икономика, 

научна специалност „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство“, редовен преподавател в катедра „Публична 

администрация“ на УНСС - София   

e-mail: alexander_valkov@yahoo.com 

член на научно жури съгласно Заповед на зам. ректора на МУ – Варна „Проф. 

д-р  Параскев Стоянов“ №Р-109-158 / 27.05.2015 г. 

 

Относно:  конкурс за заемане на  академична длъжност “доцент” в област на 

висшето образование „3. Социални, стопански и правни науки”, 

професионално направление „3.7. Администрация и управление” и научна 

специалност “Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (в здравеопазването)”, обявен в ДВ, бр. 23/27.03.2015 г. 

 

1. Информация за конкурса 

Конкурсът е обявен за нуждите на катедра „Икономика и управление на 

здравеопазването”, Факултет “Обществено здравеопазване” на МУ-Варна съгласно 

Заповед на Ректора №Р-100-329/20.05.2015 г. и на основание решение на ФС на факултет 

„Обществено здравеопазване“ (протокол №89/18.05.2015 г.).  

В конкурса участва един кандидат - гл. ас. Мила Георгиева Димитрова, д.и. от 

катедра „Икономика и управление на здравеопазването”, факултет “Обществено 

здравеопазване” на МУ-Варна. Кандидатката е представила коректно и в изряден вид 

всички необходими документи, предвидени в ЗРАСРБ и Правилника за развитие на 

академичния състав на МУ – Варна. 

 

2. Информация за кандидадатите в конкурса 

2.1. Образование, специализации и обучения 

Единственият кандидат в конкурса, гл.ас. Мила Георгиева, д.и. е възпитаник на МУ-

Варна – през 2000 г. тя придобива магистърска степен по „Здравен мениджмънт“ (с 

награда “Златен хипократ” за отлично представяне по време на обучението си), а през 

2012 г. придобива и специалност „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“. 

През м. ноември 2012 г. след успешна защита на дисертационен труд на тема „Модел за 

диагностичен анализ на дейността на болницата с оглед оптимизиране на нейното 

управление“ получава докторска степен по научната специалност „Организация и 

управление извън сферата на материалното производство (по отрадли и подотрасли)”. 

След завършване на висшето си образование през 2000 г. кандидатката преминава 

редица допълнителни обучения (общо 14 на брой) в областта на здравния мениджмънт, 

управлението на проекти, акредитация на лечебни заведения, болнично управление и др. - 



доказателство за непрекъснат стремеж към подобряване и актулизиране на 

образователните компетентности. 

2.2. Професионално развитие 

След завършване на МУ-Варна (2000 г.), паралелно с активното допълнително 

обучение и работата по дисертацията си кандидатката трупа практически опит, знания и 

умения в областта на здравния мениджмънт. През периода 2001-2012 г. работи в УМБАЛ 

„Св. Марина” - Варна последователно като специалист по „Стратегическо планиране”, 

одитор „Качество” и началник на отдел „Международни програми, анализи и планиране”. 

Заеманите длъжности ѝ позволяват да участва в управленски процеси и дейности, тясно 

свързани с нейните научни интереси и академична практика - оперативно и стратегическо 

планиране на ЛЗ, разработване на проекти за външно финансиране, координиране на 

проекти, изготвяне на анализи на дейността, провеждане на акредитационни процедури, 

изграждане и поддържане на интранет система, работа по EFQM акредитация, и др. В 

професионалното портфолио на кандидатката е и натрупан опит в областта на 

консултантския бизнес в здравеопазването (като експерт към различни здравни 

институции и оранизации). От 2012 г. тя работи и като ръководител на отдел “Научна 

дейност и кариерно развитие” (с договор по чл.110 от КТ), към който функционират 

Докторантското училище, Центърът за кариерно развитие, Центърът за академично 

развитие и Педагогическата школа на МУ-Варна. 

2.3. Академично развитие 

От Удостоверението за стаж (№099-1112) е видно, че към 22.04.2015 г. кандидатката 

има общо 14 г., 3 м. и 18 дни стаж по специалността. Преподавателският стаж е 7 г., 1 м. и 

29 дни, съответно на академичните длъжности „асистент“ (21.2.2008 г. - 10.10.2013 г.) и 

„главен асистент“ (10.10.2013 г. и понастоящем) в катедра “Икономика и управление на 

здравеопазването”, Факултет „Обществено здравеопазване”, МУ-Варна.  

 

3. Научно-изследователска, проектна и педагогическа дейност 

3.1. Научно-изследователска дейност 

Гл. ас. Мила Георгиева Димитрова участва в настоящия конкурс с общо 30 научни 

публикации. От оценката на посочените в справката за научните публикации отпадат 5, 

които са включени като публикации по темата на дисертационния труд (една глава от 

книга издадена в чужбина, написана в съавторство, една статия и 3 участия с научни 

доклади в сборници от научни форуми). 

Разпределението на научните трудове на канидидатката е посочено в таблицата, от 

която е видно, че: 

- Кандидатката в конкурса участва със самостоятелен хабилитационен 

монографичен труд (Възможности на проектния мениджмънт в 

здравеопазването. СТЕНО. МУ-Варна, 2015, ISBN 978-619-7137-22-4, 271 с.) 

- След защитата на докторската дисертация публикационната активнаст нараства 

значително. В последните 3 години (2012-2015) тя е участвала в написването на 

6 монографии, книги и учебници (това са 25% от общия брой на рецензираните 

научни публикации). От тях 3 са авторски и в 3 участва в екип (в два от екипите 



тя е водещ автор). Две от приетите за рецензиране самостоятелни публикации са 

чужд език; 

- 2/3 от научните публикации (общо 17 на брой, една от тях е под печат) са статии 

и публикувани в научни сборници научни доклади и съобшения. От тях 14 са 

публикации (статии) в български и чужди периодични научни издания - от тях 4 

са самостоятелни, 10 са в екип, като в две от тях е водещ автор);  

 

Научни публикации 
Посочени в  

справката 

Приети за  рецензиране 

Общо,  

в т.ч: 

самостоя-

телни 
на чужд език 

Хабилитационен (монографичен) труд 1 1 1  
Дисертационен труд 1 1 1  
Монографии, книги, учебници 7 6 3 2 
Публикации в списания и сборници 21 17 6 4 

Общо 30 25 11 6 

 

По отношение на рецензираните публикации могат да се отбележат следните по-

важни моменти, които представят убедително кандидатката като утвърден учен и 

преподавател в областта на здравния мениджмънт: 

- Публикациите са концентрирани в основните направления на научен интерес и в 

които кандидатката има натрупан практически опит – (а) проектен мениджмънт, 

(б) диагностичен анализ на болничната дейност, (в) статистически методи в 

здравеопазването, (г) стратегически здравен мениджмънт (управление на 

иновациите и промяната, и др.). Това са модерни предметни области с висока 

степен на значимост за науката и практиката на управлението на здравната 

систма; 

- Висок процент на самостоятелни публикации и публикации на чужд език. Видно 

от таблицата и справката за научната продукция на кандидатката е че близо ½ от 

научните публикации са самостоятелни, а всяка четвърта публикация е на чужд 

език (две от които са самостоятелни учебни ръководства); 

- Особено актуален и с висока степен на практическа значимост е 

монографичното изследване Възможности на проектния мениджмънт в 

здравеопазването. Хабилитационният труд представя балансирано както 

теоретични така и практически въпроси. На базата на теоретично представяне на 

основите на проектното управление (видове, подходи, процес и др.) в 

монографичното изследване се дават отговори по ключови за здравните 

мениджъри въпроси:  Кои са актуаалните инструменти и възможните източници 

за финансиране на проекти в здравеопазването? Как да търсим информация? Кои 

са финансиращите (външни) програми? Какви са процедурите за 

кандидатстване? Кои са условията за кандидатстване и изискванията за 

изготвяне на проектно предложение? Значителния обем литература, 

множеството данни, адреси и източници, разработеният подробен 

терминологичен речник „добавят стойност“ за трите основни целеви групи 

потребители/читатели – студенти, експерти и здравни мениджъри.  



- Научните търсения и публикации на кандидатката са репликирани в учебни и 

учебно-методически разработки (такива връзки са видни между публикации №1 

и №№7, 8; дисертационното изследване намира развитие в две основни 

публикации с учебен характер - №5 и 6, както и в №№16, 17, 19 и др.); 

- В приложената справка на кандидатката са детайлизирани приносите, в 

посочените по-горе четири водещи предметни области. Научните публикации 

осигуряват валидни торетични обобщения и методологически решения, на 

основата на които се предлагат разнообразни научно-приложни инструменти за 

анализ и управление.  

С теоретичен принос са изследванията за: ролята и мястото на проектното 

управление за стратегическия здравен мениджмънт, за особеностите и 

предимствата на общностно-базирания партиципативен модел за управление на 

пректи в здравеопазването; характеризирането на теоретичните модели и 

инструменти за диагностичен анализ; процесът на формиране на стратегиите на 

управление на БЛЗ и определящите го фактори, характеризиране на 

иновационния процес и начините за управление на промяната на равнище ЛЗ. 

С научно-методичен принос са разработените: концептуален многомерен 

модел за балансиран диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения, 

както и диагностичните карти и алгоритъм за тяхното приложение; моделиране 

на процеса на стратегическо планиране в ЛЗ (план и неговото прилагане); 

изясняването на модела (алгоритъм) за корпоратвен имидж на ЛЗ и PR; 

моделиране на иновационния процес.  

С научно-приложно значение са: идентификацията на стресогенните 

фактори и стратегиите за справяне с тях; разпознаването на основните 

проблемни области на болично управление в конкурентна пазарна среда; 

анализирани са функционални връзки при управлението на иновациите и 

промяната в БЛЗ; изследвани са връзки и зависимости между различни рискови 

фактори / преживени стресорни събития/ наличието на някои гени и антитела и 

съответно появата на някои психични заболявания.  

Резюметата на научните трудове представят коректно основните моменти от нейната 

научно-изследователска и творческа работа. 

 

3.2. Проектна активност 

- Справката за участия в научни форуми и проекти, и автобиографията на 

кандидатката за научното звание „доцент“ показват изключително висока 

активност. От оценката на посочените в справката участия в научни форуми 

отпадат 3, които са включени в дисертационния труд за придобиване на ОНС 

„Доктор“; 

- От общо 10 участия в научни форуми през периода 2003-2014 г. 2 са 

самостоятелни, а в 3 от колективните участия кандидатката е водещ 

автор/участник; 

- Данните са показателни за изключително богат опит в работата по проекти в 

здравеопазването – както в болничната, така и в извънболничната сфера (общо 



46 проектни участия за период от 15 г.). Като асистент/главен асистент в 

катедрата по „Икономика и управление на здравеопазването“ (от 2008 г. насам) 

кандидатката е участвала (предимно като експерт) в 8 проекта, от които 4 

продължават и към момента (5 от проектите са по ОПРЧР). Във връзка със 

заеманата позиция, кандидатката отчита участия в 38 проекта, свързани с 

развитието на ДЛЗ към в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, което е сериозна 

практическа основа за научно и академично развитие развитие в областта на 

проектното управление в здравеопазването; 

- Натрупаният практически опит, изследователската и академична активност са 

основа за експертна компетентност в широк диапазон. Потребители на 

експертизата са 24 публични институции и организации, и частни структури. 

Участия в проекти и научни форуми 
Посочени в  

справката 

Приети за  рецензиране 

Общо,  

в т.ч: 

самостоя-

телни 
на чужд език 

Участия в научни форуми 13 10 2 3 
Публични лекции 3 3 3 1 
Участия в проекти в МУ-Варна 8 8 - - 
Участия в проекти в УМБАЛ „Св 

Марина“ – ЕАД, Варна 
38 - - - 

Експертна работа 24 - - - 
Общо 86    

 

- Гл.ас. Мила Георгиева Димитрова е член на Асоциацията на завършилите 

„Здравен мениджмънт” и на Съюза на учените – Варна. Тя участва в  

издателския екип на научното списание „Здравна икономика и мениджмънт“ 

към катедра “Икономика и управление на здравеопазването”, МУ - Варна. 

 

3.3. Педагогическа дейност 

Гл.ас. Мила Георгиева Димитрова работи като преподавател в катедрата по 

„Икономика и управление на здравеопазването“ в МУ-Варна от 21.2.008 г. (към 22.04.2015 

г. има преподавателски стаж от 7 г., 1 м. и 29 дни). Данните показват, че кандидатката 

покрива норматива за аудиторна натавареност и натрупва преподавателски опит. 

Широкият диапазон на дисциплини, по които обучава кандидатката и особено 

включването ѝ в чуждоезиково обучение са индикатор за високото ниво на компетентност 

и академичен потенциал. 

- В МУ-Варна гл.ас. Мила Георгиева Димитрова води семинарни занятия по 

дисциплини, свързани с предметната област на нейните научни изследвания и 

практически опит, което оказва позитивно влияе върху качеството на качеството 

на обучение. Общата учебна натовареност (упражнения и изпити) за периода уч. 

2009/2010 – 2013/2014 нараства от 256 на 331 часа. 

Университет ОКС Специалност Преподава 

МУ – Варна 

(2008-2015) 

Бакалавър 

Магистър 

Здравен мениджмънт 

Фармацевтичен мениджмънт 

Управление на здравни грижи 

Морелечение, рехабилитация, 

Медицинска статистика 

Управление на проекти,  

Управление на качеството 

Съвременни модели за 



уелнес и СПА диагностичен анализ 

ТУ – Варна 

(2009-2013) 

Магистър Социален мениджмънт (на 

английски език) 

Здравеопазване и здравна 

политика 

Университет Tele-

com & Management 

SudParis – Еври, 

Париж, Франция 

(2007) 

Магистър Master of Science in 

International Management 

Управление на иноваците и 

промяната 

 

Ghana Technology 

University College, 

Акра, Гана (2013) 

Магистър Global Business 

Global Finance 

Управление на проекти 

 

- За периода 2009-2013 г. е привличана като преподавател в Технически 

университет - Варна; 

- През 2007 и 2013 г. има преподавателска практика в чужбина - в Университет 

Telecom & Management SudParis – Еври, Париж, Франция, CASS (2007) и в 

Ghana Technology University College, Акра, Гана (2013), където обучава студенти 

по дисциплините, съответно по „Управление на иновациите и промяната“ и 

„Управление на проекти“ (владее на отлично ниво английски език и на 

задоволително ниво немски език). През 2015 г. получава официална покана за 

преподавателска работа на пълна заетост в AUE, Дубай; 

- Привличана е като лектор в различни проектни инициативи, както и в 

„Кариерния център“ и „Докторантското училище“ на МУ – Варна (3 публични 

лекции ; 

- Освен с аудиторно обучение, кандидатката има съвместна научна работа със 

студенти като към настоящия момент е научен ръководител е на 6 дипломни 

работи, консултант е на 2 дипломни работи и е рецензент на 2 дипломни работи 

(от 2012 до 2014 г.).  

 

3.4. Отражение на публикаците на кандидата в националната и чуждестранна 

литература 

В представените документи по конкурса липсва справка за цитиране на публикации 

на кандидатката в националната литература. Справките за научните публикации и за 

участията в научни форуми, както и данните към тях (в класьор 2) показват, че научните 

публикации са в престижни наши и чужди издания, което осигурява научна видимост на 

изследоваталската дейност: Здравна икономика и мениджмънт; Психиатрия; Известия на 

Съюза на учените – Варна, сер. Медицина и екология; Клинична и консултативна 

психология; Варненски медицински форум, Journal of IMAB (Scientific Papers) - Annuals 

Assembly of International Medical Association Bulgaria; Scripta scientifica medica. 

Разнообразието на публикациите показва, че кандидатката е добре приета в национална 

академична среда, а публикациите в престижни национални издания говорят за добра 

оценка от научната общност в сферата на здравеопазването. 

В Академичната справка за цитиранията на публикациите на гл.ас. Мила Георгиева 

Димитрова, изготвена от Библиотеката на МУ-Варна въз основа на автоматизираната 

информация от чужди бази данни Web of Science, Scopus и Google Scholar има едно 



открито цитиране в чужди източници. Цитираната научна разработка е: Georgieva, M., 

Moutafova E. The Effectiveness Challenge In Management of Bulgarian Hospitals, Chapter in 

"Health Reforms in South East Europe". European Institute, London School of Economics and 

Political Science, Palgrave Macmillan, London, UK, 2012. ISBN 978-0-230-30003-3е  в 

експертен доклад Evolution of the Serbian Pharmaceutical Market Alongside Socioeconomic 

Transition от 2015 г. (публикацията не попада в рецензираните тук научни трудове тъй 

като е посочена в дисертацията).  

Научната активност, академична добросъвестност и практическиян опит на 

кандидатката в сравнително нови за страната, но с нарастваща практическа значимост 

предметни области са основания, че научната продукция и резултатите от нея ще намерят 

подобаващо отражение и в международна академична среда.  

 

4. Заключение 

4.1. Обобщена оценка 

Налице е достатъчна по обем, жанрово разнообразие, тематика и решения научна 

продукция, която представя кандидатката като цецен за науката и практиката експерт в 

областта на проектния мениджмънт и управлението на здравеопазването.  

Научните изследвания на кандидатката предоставят валидни научно-методични и 

практико-приложни решения, детайлизирани до конкретни управленски технологии. 

Научно-изследователската, проектната и преподавателската дейност на кандидатката 

има сериозен принос в интензивното и успешно развитие на важни за обучението учебни 

курсове и програми. 

Налице е добро осигуряване на процеса на обучение със собствени (или с участие в  

екип) литратурни източници (учебни и научни), с което се мултиплицират теоретичните и 

практико-приложни аспекти на творчеството на кандидатката. 

 

4.2. Предложение 

Въз основа на гореизложените данни, констатации и оценки за постиженията в 

научната и преподавателската дейност предлагам на Научното жури да присъди на гл. ас. 

Мила Георгиева Димитрова, д.и. академичната длъжност „доцент“ в Медицински 

университет - Варна в област на висше образование „3. Социални, стопански и правни 

науки”, по професионално направление „3.7 Администрация и управление”, научна 

специалност “Организация и управление извън сферата на материалното производство (в 

здравеопазването)”. 

Дата: 15.06.2015г.  ЧЛЕН НА ЖУРИТО:  

(доц. Александър Вълков, д.и.) 


