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С Т А Н О В И Щ Е  

 

От:  Проф. д.ик.н. инж. Англе Блажев Мирчев, ръководител на катедра 

„Организация и Управление на здравеопазването“, Факултет „Обществено здраве и 

здравни грижи“ при Университет „Проф.Д-р Асен Златаров“ гр.Бургас 

тел. +359 878 466 073 

 e-mail: amirchev@btu.bg 

член на научно жури съгласно Заповед  № Р-109-158 от 27.05.2015 г. на Ректора на 

Медицински университет – Варна (МУ – Варна) 

 

Относно процедура за заемане на  академична длъжност “Доцент” в област на 

висшето образование “3. Социални, стопански и правни науки”, професионално 

направление “3.7 Администрация и управление”, научна специалност “Организация и 

управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)” за 

нуждите на катедра “Икономика и управление на здравеопазването”, Факултет 

“Обществено здравеопазване”, Медицински университет – Варна, обявен в ДВ, бр. 23 

от 27.03.2015 г. 

 

Настоящият конкурс е обявен в съответствие със Закона за развитие на 

академичния състав  в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за развитие на 

академичния състав на МУ – Варна. 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 всички необходими документи съгласно 

изискванията на ЗРАСРБ и  правилата на МУ – Варна. 

 

Биографичен профил на кандидата 

 Мила Георгиева завършва магистърска степен по “Здравен мениджмънт” в МУ – 

Варна през 2000 г.  с награда  “Златен хипократ” за отличнен успех и обществена 

активност по време на обучението си в университета.   

В началото на своето професионалното развитие, веднага след завършването на МУ 

– Варна,  д-р Мила Георгиева  работи като специалист “Стратегическо планиране” в 

университетска болница  “Св. Марина” ЕАД – Варна.  

От 2012 г. тя работи като ръководител отдел “Научна дейност и кариерно развитие”, 

към който функционират Докторантското училище, Центърът за кариерно развитие, 

Центърът за академично развитие и Педагогическата школа на МУ-Варна. 

Академичното развитие на гл. ас. Мила Георгиева Димитрова е свързано с катедрата  

“Икономика и управление на здравеопазването”, Факултет “Обществено 

здравеопазване”, Медицински университет – Варна. През 2008 г. тя започва работа като 

асистент след успешен конкурс. По-късно защитава дисертация на тема: „Модел за 

диагностичен анализ на дейността на болницата с оглед подобряване на управлението 

ѝ”. От академичната 2013/14 г. е главен асистент и продължава да работи на тази 

позиция до сега. 

 

Обща характеристика на научно-изследователската и научно - приложната  и 

педагогическа дейност на кандидата 

Гл.ас. Мила Георгиева участва в настоящия конкурс с 30 заглавия на научни  

публикации, в това число и дисертационен труд, който не включвам в настоящата 

рецензия. Кандидатката е представила монографичен труд “Възможности на 

проектния мениджмънт в здравеопазването”. 
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В наукометричен аспект  научните трудове на Гл.ас. Мила Герогиева 

имат следното разпределение: 

- Хабилитационен труд - моногфрафия -1бр. 

- Учебници и учебни помагала – 6 бр.  

- Публикации в периодични научни списания – 21  

 От пълнотекстовите публикации 5 бр. са на английски език и 16 бр. са публикувани 

в профилирани български списания. От всички публикации 9бр. са самостоятелни,  а 12 

бр. са  разработени в екип.  

По отношение на мястото на автора в научните публикации Гл.ас. Мила Георгиева има 

15 бр. публикации като самостоятелен автор и 15 бр. – в съавторство като е: 

- първи автор – в 21 публикации 

- втори автор – в 3 публикации 

- трети автор – в 4 публикации 

- четвърти автор – в 1 публикация 

 Общо са редставени публикации на български език – 23 бр. и публикации на чужд език 

(английски) – 7 бр., както и 1бр.  цитиране в международно  списание. 

Публикациите са в реномирани български и чужди издания: „Здравна икономика 

и мениджмънт“, „Варненски медицински форум“, „Scripta scientifica medica“, 

„Психитария“ и др. 

 

Основната част от научните публикации на гл. ас. Мила Георгиева Димитрова е 

концентрирана в областта на нейното образование и практически опит. Като цяло те са  

структурирани в  4 тематики както следва: 

1. Проектен мениджмънт 

2. Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения (ЛЗ) 

3. Статистически методи в здравеопазването 

4. Управление на лечебните заведения: 

a. стратегически мениджмънт; 

b. управление на иновациите и промяната; 

c. връзки с обществеността и корпоративен имидж; 

d. стресът в болниците. 

 

Учебно-преподавателска дейност 

Гл.ас. Мила Георгиева обучава студенти в редовна форма на обучение в 

бакалавърски и магистърски програми по „Здравен мениджмънт”, „Фармацевтичен 

мениджмънт”, „Управление на здравни грижи”, “Морелечение, рехабилитация, уелнес 

и СПА”. Основните и дисциплини включват: „Медицинска статистика“, „Управление 

на проекти“ в МУ – Варна като се занимава и със съвместна научна работа със студенти 

и с ръкводство на дипломанти Тя е научен ръководител е на 6 дипломни работи, 

консултант на 2 дипломни работи и рецензент на 2 дипломни работи от 2012 до 2014 г.  

Силна страна в това отношение е преподаването в други университети в периода 

2007-2014 г.,  у нас (Технически университет – Варна) и в чужбина (Университет 

Telecom & Management SudParis – Еври, Париж, Франция, CASS и Ghana Technology 

University College, Акра, Гана). Там преподава дисциплините: „Управление на 

иновациите и промяната“ и „Управление на проекти“. Често е лектор и в различни 

проектни инициативи, както и в „Кариерния център“ и „Докторантското училище“ на 

МУ – Варна., което допринася за нейното академично и научно развитие. 
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Гл.ас. Мила Георгиева Димитрова е член на Асоциацията на завършилите „Здравен 

мениджмънт” и на Съюза на учените – Варна.  Тя участва в  издадтелския екип на 

научното списание“ Здравна икономика и мениджмънт“.  

 

Лични впечатления от кандидатката 

Личните ми впечатления от Гл.ас.Мила Герогиева, д.и  са от  годините когато 

беше студентка и от работата ни в рамките на международни проекти и разработки. От 

студентските и години и в последствие като специалист в отдел ‚Маркетинг“ на МБАЛ 

„Света Марина“ Варна и вече като специалист и асистент в МУВ впечатленията са ми 

отлични като личност, специалист и изследовател. 

Г.ас.д-р Мила Георгиева умее да ръководи и работи с екипи от международен и 

национален мащаб, с което допринася за развитието и усъвършенстването на 

съвременната теория и практика в здравеопазването и утвърждаване на българската 

школа. 

 

Заключение 

Гл.ас. Мила Герогиева участва в конкурса  за доцент с необходимия по  обем и 

структура научни трудове. Тя има конкретни научни приноси свързани с 

усъвършенстването и доразвитието на съществуващата теория и методология в 

областта на проектния мениджмънт, на диагностичния анализ и управлението на 

болниците в условията на динамични промени. 

 

Д-р Мила Георгиева  има опит в сферата на учебно-преподавателска,  

изследователска и приложно-практическата работа.  

Всичко това ми дава основание да предложа на почитаемото Научно жури 

да присъди на  Гл. Мила Георгиева Димитрова, д.и.  академичната длъжност  

„Доцент“ в областта на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки”, 

професионално направление “3.7 Администрация и управление”, научна специалност 

“Организация и управление извън сферата на материалното производство (в 

здравеопазването)” за нуждите на катедра “Икономика и управление на 

здравеопазването”, Факултет “Обществено здравеопазване”, Медицински университет 

– Варна 

 

 

 

Дата: 16.06.2015г.                          ЧЛЕН НА ЖУРИТО: 

                                                           /Проф. д.ик.н.  Ангел Мирчев/ 

                                                     Р-л катедра „ОУЗ“ 


