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ДОЦ. МИЛА ГЕОРГИЕВА, д.и. 

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ „НАУЧНА 

ДЕЙНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ” 

МУ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” 

ГР. ВАРНА 

 

 

 

Приложено представям: 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Методи Абаджиев, дмн 

МУ-Варна, ФДМ,  Ръководотел катедра Протетична дентална медицина, 

член на научно жури, назначено със заповед  

№ Р-109-158/16.05.2017 г. на Ректора на МУ- Варна и със заповед № Р-109-

191 от 02.06.2017 г. на Ректора на МУ-Варна и протокол № 1/27.05.2017 г. 

от заседание на научното жури, определен да представи становище 

относно конкурса за академична длъжност “Доцент”, съгласно обява в 

Държавен вестник, бр. 23 от 17.03.2017 г.  

 

 

Относно: Обявен конкурс за избор за заемане на академична длъжност 

“Доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.2. Стоматология и специалност 

"Оперативно зъболечение и ендодонтия" с кандидат д-р Мая 

Димитрова Дойчинова, д.м. за нуждите на ФДМ-Варна,  катедра 

“Консервативно зъболечение и орална патология” при МУ- Варна   

 



  Единствен кандидат по обявения конкурс за заемане на 

академична длъжност “Доцент” - област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология и 

специалност "Оперативно зъболечение и ендодонтия" e д-р Мая 

Димитрова Дойчинова, д.м.   

Д-р Дойчинова е представила пълен комплект изискуеми документи, 

съответстващи  на посочените в   ЗРАСРБ и Правилника на МУ-Варна. 

Кандидатката представя: 

- списъци и копия с научните си трудове 

- публикации в международни и български списания 

- участия с постери и презентации в научни форуми 

- диск с резюмета на представените публикации и научни трудове 

- справки за импакт фактор 

- справка учебна натовареност в катедрата по "Консервативно 

зъболечение и орална патология" 

- справки за приносите от научните си трудове 

- справка за цитирания 

- самостоятелен публикуван монографичен труд. 

 Кариерно  развитие на кандидата   

 Д-р Мая Дойчинова е родена в гр. Варна на 04.05.1977 г. През 1995 г. 

завършва ІV ЕГ с преподаване на френски и испански език - Фр. Ж. Кюри 

– Варна. През 2001 г. МУ - София, Стоматологичен Факултет. Придобива  

специалност по Оперативно зъболечение и Ендодонтия в 2012 год. През 

2015 г. защитава дисертация и придобива научна степен „доктор” по 

научна специалност “Терапевтична стоматология” 03.03.01. От 2013 до 

2016 г. - е асистент, 2016 г. - гл. асистент. От 2007 до 2013 г. е 

административен асистент на Катедрата по консервативно зъболечение. 



 Провежда упражнения и лекции по Клиника и Предклиника на 

Консервативното зъболечение на БЕО и АЕО. Участва в СДО на 

специализанти по Оперативно зъболечение и ендодонтия. 

 Владее английски, френски и испански писмено и говоримо. 

 

    Оценка на научно-изследователската дейност 

 Д-р Дойчинова е представила общо 43 научни труда. От тях 27 

пълнотекстови статии, 1 монография и 16 участия в научни конгреси и 

форуми включително 3 пленарни доклади отпечатани в резюме.  

-  монография -1 в която е  самостоятелен автор; 

-  реални публикации излезли от печат (научни статии в списания  21 и в 

научни сборници 6) – общо 27. Като първи автор е в 13 статии (48 %), като 

втори в 4 (15%), трети в 1 (3,7%), четвърти и следващ автор в 9 статии 

(33,3%).   

7 статии са на български език и 20 на английски език. В близо 

половината от публикациите д-р Дойчинова има водеща роля.  

 Представила е справка за цитиранията. Общият брой на открити 

цитирани трудове е 2. Цитиранията на тези трудове в чужди и наши 

списания са общо 4.  

 Д-р Дойчинова има импакт фактор (IF) 4.824 заедно със съавторите си 

от публикувани 2  статии. 

Основните тематични направления в научно-изследователската и 

приложна дейност на Д-р Дойчинова  са актуални за съвременната 

ендодонтия (ендопародонтити и хронични периодонтити), профилактиката 

и лечението на заболявания на твърдите зъбни тъкани (зъбен кариес и 

некариозни заболявания), съвременни методи за контрол на бактериалните 

биофилми, алтернативни методи за ретракция на гингивата и др. 

 Един от иновативните методи за контрол на биофилм-индуцираните 

заболявания е Антибактериалната фотодинамична терапия (AФДТ). Тя 



е перспективна алтернатива на конвенционалната антибактериална терапия, 

прилагана включително и за профилактика на кариеса - социално 

заболяване с много висока честота. Според мен този метод има съществени 

предимства пред всички останали методи и големи перспективи. 

Основните приложни приноси на разработките на д-р Мая 

Дойчинова са: въздействие на тиазидни и метафталоцианинови багрила за 

фотодинамично ин витро инакативиране на референтни и клинично 

изолирани щамове Mutans streptococci и S. species; ин виво изследвания на 

възможностите на АФДТ за потискане структурирането на дентален 

биофилм; зъбен кариес - етиология, патогенеза, профилактика, усложнения 

и интеграция на сензори за детекция на кариеса; ендо-пародонтални лезии; 

въвеждане на АФДТ в денталната практика за лечение на инфектирана 

ККС; приложение на АФДТ в денталната медицина;  

 Резултат от научната работа на д-р Дойчинова в тези направления е 

дисертацията ѝ за ОНС "Доктор" със заглавие "Профилактика на зъбния 

кариес с фотосенсибилизатори (експериментални, лабораторни и клинични 

изследвания)" и самостоятелната ѝ монография със заглавие 

"Ендопародонтални лезии". 

 Други приноси на дисертацията на д-р Дойчинова са: 

   Проучването на възможностите на иновативен подход за контрол на 

кариогенния биофилм, базиран на все по-налагащата се АФДТ, като 

алтернатива на конвеционалните антибиотици и антисептици. 

 Изследвана е ефективността  на три металфталоцианинови багрила 

създадени в нашата страна - Zn- , Si- , Ga-металфталоцианин, две тиазидни 

багрила разрешени за клинична употреба - метиленово синьо и 

толуидиново синьо и търговският продукт Фотосан® (активно вещество 

толудиново синьо) върху лабораторен референтен щам на S. mutans и са 

дефинирани концентрационните и времеви параметри на ефективността им 

върху клиничен изолат на S. mutans и S. species.   



   Потвърдена е ефективността на Фотосан®  (ФС®) и при ин виво 

прилагане за ограничаване масата на биофилма, в ранните стадии от 

структурирането му. Сравнена е ефикасността на АФДТ при различни 

времеви интервали на светлинно активиране и различни концентрации на 

активното вещество. 

 Установена е ефективността на метиленово синьо (МС) върху 

лабораторен референтeн щам на S. mutans, 

 Проучен е ефектът на АФДТ с тиаздни багрила (ФС® и МС) върху ин 

виво структириран дентален биофилм, ранна фаза - до 72-ия час. За целите 

на клиничното изследване е модифициран класическият плак-индекс и са 

обективизирани неговите възможности. 

 Проведено и социологичeско проучване чрез анкетна карта, което   

показва липса на систематичен антикариесен подход, непознаване на 

АФДТ, но желание за въвеждане на иновативен метод за контрол на 

биофилма сред анкетираните дентални лекари.  

 Д-р Дойчинова прилага към документите по конкурса и 

самостоятелна монография, което е едно от задължителните изисквания на 

правилника за развитието на академичния състав на Медицински 

университет-Варна.    

 Монографията с общ обем 122 стр. със заглавие "Ендо-пародонтални 

лезии". В библиографията са представени 211 литературни източници. В 

монографията се представя обширна информация относно етиологията, 

класифкациите, диагнозата и диференциалната диагноза на тези тежки 

заболявания, засягащи  едновременно зъбите и пародонта. 

Ендопародонталните лезии са сериозни увреждания, трудно поддаващи се 

на лечение и често водещи до екстракция на зъбите. Разгледани са 

съвременните методи и тенденции при лечението. 

   АФДТ с фотосенсибилизатори (ФС) е алтернатива на методите за 

конвенционалното антимикробно химично и медикаментозно инхибиране 



на денталния биофилм. Конвенционалните антимикробни методи с 

дезинфекционни средства отстраняват голям брой МО, което води до 

нарушение на съотношението им в екосистемата в устната кухина и до 

дисбактериоза. При медикаментозното повлияване на инфекциозните 

процеси се повлияват някои МО, други не –  може да се развие кандида.  

Освен това, тези средства могат да бъдат погълнати и акумулирани в 

организма и да причинят общи въздействия и алергия. Авторката, 

обогатява и доразвива лечебния протокол.       

   Трудът е актуален и полезен за лекари, студенти и специализанти по 

дентална медицина.  Монографията е добре онагледена с фигури, таблици 

и снимки.  

 Научно-изследователската дейност на д-р Мая Дойчинова  

надхвърлят задължителните количествени научно-изследователски 

критерии, посочени в ЗРАСРБ и Правилника на МУ-Варна, за 

получаване на академична длъжност “ Доцент” във ФДМ, МУ- Варна.   

 

Оценка на учебно-преподавателската дейност 

 Д-р Дойчинова има преподавателски стаж във ФДМ, МУ-Варна 10 

год. и 5 месеца. Учебната ѝ натовареност в катедрата по "Консервативно 

зъболечение и орална патология" за последните 3 години  включва 

съответно: 462 ч. 347 ч. и 482 ч. (лекции и упражнения )  при норматив за 

асистенти 360 ч. със студенти на български и английски език 

  Д-р Дойчинова е участвала в СДО с консултации и при 

провеждането на колоквиумите на 4 специализанти по Оперативно 

зъболечение и ендодонтия във ФДМ, МУ- Варна през 2012/2015 год. 

 

Оценка на диагностично-лечебната и консултантска дейност 

 Д-р Дойчинова има стаж по специалността 13 г. и 5 месеца. 

Извършва професионална лечебна и консултантска дейност като лекар по 



дентална медицина. Тя е търсен и уважаван специалист от своите пациенти. 

Прилага успешно съвременната, високо-ефективна и слабо известна в 

нашата страна фотоактивирана дезинфекция при профилактиката на 

зъбния кариес, ендодонтското лечение на ендопародонтални лезии и 

пародонтални заболявания и други резултати, следствие от научните ѝ 

разработки. 

 Член е на БЗС, БНДДМ, БДСА; 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

   От представените документи на д-р Мая Дойчинова се вижда, 

че тя отговаря на изискванията за заемане на академична 

длъжност ”Доцент”, съгласно Закона за развитието на академичния състав 

в Република България, Правилника за приложението му и Правилника за 

развитие на академичния състав в МУ-Варна.   

 На базата на представените документи и на лични впечатления  за 

професионалните и личностни  качества на кандидата, предлагам на 

почитаемото научно жури д-р Мая Димитрова Дойчинова, д.м. да бъде 

избрана за доцент по специалност “Оперативно зъболечение и 

ендодонтия” за нуждите на Катедра "Консервативно зъболечение и орална 

патология" във ФДМ, МУ-Варна.                                                                           

                                                                                                         

         гр. Варна                                  Член на научното жури:                 

    21.06.2017 г.                       /проф. д-р Методи Абаджиев, д.м.н./ 

 

 

 


