
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНВС 
И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

гр. ПЛОВДИВ

Становище

на

ст.нс. Георги Димитров Иванов дмн.

определен за член на научното жури за провеждане на конкурса за избор 
на „доцент" от област 3 „социални, стопански и правни науки" 
професионално направление 3.7 „администрация и управление" научна 
специалност „организация и управление извън сферата на материалното 
производство" (здравен мениджмънт) със заповед ЗР №288 от 30. 07.
2018г. на Ректора на висшето училище по агробизнес и развитие на 
регионите.

ОТНОСНО: Съответствието на качествата и на научната дейност на 
единствения кандидат в конкурса д-р Пламен Савов Фотев дм. към 
изискванията на Закона за развитие на академичния състав и 
правилника за неговото приложение .

1. Кратки данни за кариерното развитие на кандидата.

Д-р Пламен Фотев е роден през 1959г. Завършва висше образование -  
медицина във ВМИ Пловдив. По късно се дипломира като магистър по 
здравен мениджмънт (МУ Пловдив) и по макроикономика (ПУ Пловдив)
Има призната специалност по педиатрия.

Започва да работи като лекар педиатър. След това заема няколко 
длъжности в системата на здравното управление -  управител на 
диагностично-консултативни центрове, заместник директор на 
медицински колеж към МУ Пловдив и др.

В момента работи като ръководител на медицинската служба на МВР 
Пловдив към Медицинския институт на Министерство на вътрешните 
работи.

Притежава значителен управленчески опит и отлично познаване на 
нормативните документи свързани с управлението на здравеопазването.



Съгласно приложените справки кандидатът е бил хоноруван преподавател 
към националното сдружение на акушер-гинеколозите от доболничната 
помощ при провеждането на следдипломно обучение със специалистите 
по здравни (със средна годишна натовареност от 30 академични часа)

Участвал е като експерт-консултант при разработването на проекти в 
областта на здравеопазването.

2. Научна дейност

В конкурса д-р Фотев участва с една монография и 29 научни труда с 
различен характер и начин на представяне.

От тези научни трудове 10 представляват статии отпечатани в периодични 
научни списания, 9 са статии под печат в научни списания, 2 научни 
доклада и 3 научни съобщения под формата на резюмета отпечатани в 
сборници.

Останали 5 от представените научни труда представляват доклади 
изнесени устно пред конгреси и конференции ( неотпечатани в техните 
сборници). И в този смисъл те ще имат допълнително значение към 
крайната оценка на становището.

Основната част от научната дейност на д-р Фотев е свързана с качеството 
на медицинската помощ и с диспансеризацията на болните с артериална 
хипертония и захарен диабет. В тези свои трудове кандидатът е направил 
теоритични, подтвърдителни и приложни приноси -  като първото в 
страната лонгитудинално проучване на качеството на диспансеризацията, 
създаването и използването на синтетични и аналитични модели на 
качеството, откриването на сериозни отклонения в качеството в сравнение 
с европейските ръководства за качеството на медицинската помощ на 
болните с артериална хипертония и захарен диабет и др.

Втората област на научната дейност на кандидата е свързана с 
изследването на професионално детерминираните промени в 
психологичното състояние на медицинските специалисти -  психо- 
емоционалния стрес и ролята на междуличностната комуникация, 
значението на конфликтните ситуации и др.



Кандидатът представя няколко научни разработки от областта на 
акушерството и гинекологията което показва че той има интереси извън 
областта на организацията и управлението на здравеопазването.

Монографията и научните статии са написани на добър научен стил като са 
спазени изискванията за тяхната структура и начин на представяне.

Кандидатът е представил списък от 8 цитирания на негови трудове.

3. Заключение

Качествата и научната дейност на кандидата д-р Пламен Фотев отговарят 
на основната част от минималните изисквания предвидени в ЗРАС, което 
ми дава основание да предложа на научното жури на присъди научното 
звание „доцент" и да предложи на ректора на ВУАР да го назначи на 
академичната длъжност „доцент" съгласно обявения конкурс .
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