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   До Научното жури, 

Определено със заповед № Р-109-158/16.05.2017 

На Ректора на МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна  

Варна 9002 

Ул. „Марин Дринов“ №55 

В изпълнение на чл.26 (2) и чл. 27 (2) от ЗРАСРБ 

и чл.57 (3) от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ 

и чл. 92 (5, 6) и чл. 93 (1), чл. 96 (1) от ПРАС на МУ – Варна 

във връзка с процедура за заемане на една академични длъжност 

„доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

в професионално направление 7.2.Стоматология,  

по научна специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ 

към катедра „Консервативно зъболечение и орална патология“  

по обявения конкурс в ДВ, бр. 23 от 17.03.2017 г. и по утвърдено предложение 

от Факултетен съвет на ФДМ-Варна 

(протокол №49/10.05.2017) за провеждане на конкурс. 

Кандидат: д-р Мая Димитрова Дойчинова, д.м. 

гл. асистент в катедра „Консервативно зъболечение и орална патология ” 

 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

На проф. д-р Нешка Манчорова-Велева, д.м. 

Катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ 

Факултет по Дентална медицина, МУ - Пловдив 

Научна специалност: Терапевтична стоматология 

 

1. Анализ на кариерния профил на кандидата 

Д-р Мая Димитрова Дойчинова завършва стоматология в Стоматологичния 

факултет на МУ – София през 2001 год. През периода 2003-2007 г. д-р Дойчинова 

работи кати стоматолог в индивидуална практика във Варна. От 2007 г. е 

административен асистент в катедра „Консервативно зъболечение и орална 

патология“, а от 2016 г. е главен асистент в същата катедра. Успешно полага изпит 

по специлността „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ през 2012 г. През 

периода 2013-2015 г. е редовен докторант в катедра „Консервативно зъболечение 

и орална патология“ по научна специалност Терапевтична стоматология. През 2015 

г., д-р Дойчинова защитава дисертация на тема „Профилактика на зъбния кариес с 
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фотосенсибилизатори” и придобива образователна и научна степен „доктор по 

медицина”. Като асистент преподава на студентите по дентална медицина в ФДМ – 

Варна по предклиника и клиника на Консервативното зъболечение както на 

български език, така и на английски език. 

Д-р Мая Дойчинова владее отлично английски, френски и испански език. 

 

2. Обща оценка на материалите по конкурса 

Те са представени, съгласно изискванията на правилника на МУ – Варна, добре 

подредени и с необходимия доказателствен материал. 

 

3. Оценка на научните трудове в цялото академично развитие на кандидата 

А: Обща характеристика на публикационната активност и научната 

продукция: 

В конкурса за доцент по Оперативно зъболечение и eндодонтия д-р Дойчинова 

участва с 43 научни труда: една самостоятелна монография, издадена в България; 

публикации в научни списания – 21; публикации в научни сборници – 6; 

публикувани резюмета на научни съобщения и доклади – 14; други доклади в 

научни форуми -1.  

Анализът на публикационната активност на кандидата показва, че д-р Дойчинова 

има публикации в международни списания с импакт фактор (2), публикации в 

български списания, цитирани от български и чужди автори (2), публикации в 

реферирани български списания и международни списания без импакт фактор 

(17), научни съобщения в страната (10) и чужбина (4).  

Кандидатът е автор на 1 монография. Тя е първи автор на 19 заглавия (45,2%), 

втори автор на 6 труда (14,3%), следващ автор в 17 публикации (40,5%). 

Научната активност на кандидата се потвърждава от членството й в 3 национални 

(БЗС, БЗНД, БДСА) организации. 

В: Разпространение и приложение на научно-практическите постижения на 

кандидата сред научната общност: 

Научно-приложните постижения на д-р Дойчинова са свързани с проучване на 

антимикробната активност на фотодинамичната терапия (АФДП). Заболяванията, 

асоциирани с микробни биофилми са едни от най-разпространените бактериални 

заболявания при човека. Оралната хигиена е най-широко достъпния метод за 

профилактика на зъбния кариес. Тя обаче невинаги е достатъчно ефективна, 

поради невъзможност с помощта само на механични методи и средства да се 

отстрани биофилма от трудно достъпни места по зъбните повърхности. В търсенето 

на ефективни алтернативни средства за деструкцията на биофилми, използването 
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на АФДТ посредством LED и подходящ фотосенсибилизатор би могла да намери 

своето място в профилактиката на зъбния кариес.  

Д-р Мая Дойчинова активно разпространява своите научни и научно-приложни 

достижения сред научната общност в България и извън страната. Тя е гост-лектор 

на научния конгрес на БЗС, Бургас 2013 г., участва в пленарната програма на BaSS, 

Белград 2014 г. Д-р Дойчинова е акредитирана от БЗС за лектор на регионален 

форум Варна-дент 2015 г. Тя е  търсен и уважаван лектор по програмата за 

следдипломно обучение на БЗС, акредитиран за периода 2016-2019 г. с лекция на 

тема „Антибактериалната фотодинамична терапия. Светлината в надпревара с 

антибиотиците“.  

С: Научно-творчески постижения (научни направления и приноси) 

Научната проблематика в публикациите на д-р Дойчинова от цялото академично 

развитие е обобщена в следните научни направления: 

1. Въздействие на тиазидни и метафталоцианинови багрила за 

фотодинамично, ин витро инкативиране на референтни и клинично 

изолирани щамове Mutans streptococci, S.species; 

2. Ин виво изследвания на възможностите на АФДТ за потискане 

структуриране на дентален биофилм; 

3. Въвеждане на АФДТ в денталната практика за лечение на инфектирана 

кореново-канална система; 

4. Приложение на АФДТ в денталната медицина; 

5. Иновативни подходи при гингивалната ретракция; 

6. Ендо-пародонтални лезии; 

7. Зъбен кариес-етиология, патогенеза, профилактика, усложнения, 

интеграция на сензори за детекция на кариеса; 

8. Приложение на 3D -принтирането в денталната медицина; 

9. Некариозни заболявания на твърдите зъбни тъкани(ТЗТ); 

10. Подходи при лечението на онкологични заболявания в ЛЧО; 

Основните приноси с оригинален характер в научно-изследователската работа на 

д-р Мая Димитрова Дойчинова са свързани с: 

1. Доказва се за първи път ефективност на метиленово синьо при 

концентрация 145μМ - потискане с 3,5 лог. CFU/ml, като повишаваме 

времето за тъмнинно инкубиране. (1) 

2. За първи път се оценява ефекта от АФДТ с ФС® и МС посредством плак- 

индекси ин виво. (23,31) 

3. Обективизират се и се сравняват възможностите на РНР модифициран за 

количествена оценка на биофилма с утвърдения плак-индекс SL. (23,31) 
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4. Докладва се лечение на екзацербирала ендо-пародонотална лезия, без 

приложение на натриев хипохлорит и хлорхексидин - традиционни 

ириганти от клиничния протокол за лечение на инфектирани коренови 

канали, поради алергия на пациента към същите. (24) 

5. Представят се обстойни клинични протоколи за приложение на АФДТ 

при инфектирана кореново-канална система и при пародонтални 

заболявания. (22, 30, 42) 

6. За първи път в България се прави теоретична постановка за 

използването на алтернативни агенти за химико-механична ретракция 

на свободната гингива. ( 6,8) 

7. Представят се клинични случаи вкл. и с усложнена общо-медицинска 

анамнеза и оптимизиран протокол за лечение, допълнен с метода на 

АФДТ. (24, 28, 33, 34, 38, 39) 

Д-р Дойчинова работи активно и целенасочено по всички представени 

направления, нейните изследвания носят много научно-приложни приноси и 

такива с потвърдителен характер. 

 

4.   Оценка на монографичния труд или на равностойни публикации, представени 

в конкурса за „доцент” 

Д-р Дойчинова е самостоятелен автор на монография „Ендо-пародонтални лезии“, 

коята показва нейните задълбочени интереси към проблематиката. По 

епидемиологични данни, ендодонтските инфекции и пародонталните заболявания 

са етиологичната причина за загуба на зъба в петдесет процента от случаите. 

Оптималният план на лечение е логично следствие от диференцирането на 

етиологичната причина и на локализация на процеса. И трите фактора 

подсигуряват максимално точната прогноза относно дългосрочната функционална 

и структурна годност на зъба. 

Д-р Дойчинова разглежда пародонталните структури и зъбната пулпа на човешките 

зъби като безусловно обвързани в една биологична единица. Обменът на 

биологична информация съществува както по време на нормална функция и 

здраве, така и при болестни промени. Д-р Дойчинова аргументира ключови 

фактори, които поддържат взаимовръзката в продължение на целия живот на зъба 

като: общият ембрионалния произход, непосредствената пространствена близост, 

както и наличните анатомо-физиологични канали. Д-р Мая Дойчинова обосновава 

плана на лечение, който е логично следствие от диференцирането на етиологичния 

фактор и на локализация на процеса. Критичният й поглед върху класификациите е 

пряко свързан с предложените в литературата подробни протоколи на клинично и 

параклинично изследване, както и с лечебния подход. Възможност за приложение 
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на антибактериална фотодинамична терапия (АФДТ) като допълнение към 

конвенционалния протокол за лечение на едно-перио лезии е безпорен принос в 

монографията, следствие от натрупания научен опит на д-р Дойчинова. Описаните 

собствени случаи на ендо-пародонтални лезии, лекувани чрез допълване на 

традиционния протокол и с антибактериална фотодинамична дезинфекция са 

голямо предимство за монографията и представят авторския оригинален почерк, 

опит, задълбочени познания и критичност по проблема.  

 

5. Цитиране на публикациите на кандидата в националната и чуждестранната 

литература 

Справката в тази насока включва 4 цитирания на две пълнотекстови публикации на 

д-р Мая Дойчинова. И двете цитирани статии са отпечтани в международни 

списания, издавани в България (Journal of IMAB - Annual Proceeding, SSMD – Scripta 

Scientifica Medicinae Dentalis). С удоволствие отбелязвам, че това е безспорен знак 

за авторитета на тези списания  в световните библиографски бази данни. 

Д-р Мая Дойчинова има 2 публикации в списания с импакт фактор (Photodiagnosis 

and Photodynamic Therapy, IF 2,412). 

 

6. Комплексна, качествена оценка на учебно-методическата и преподавателската 

дейност 

Съгласно справката за учебна натовареност, д-р Дойчинова има над изискуемия 

брой часове преподавателска работа, участия в изпитни комисии на студенти и 

стажанти по дентална медицина, изготвяне на клинични тестове и задачи.  

Д-р Дойчинова е Административен асистент от създаването на катедра 

„Консервативно зъболечение и орална патология“ през 2007 до 2013 г. Тя 

отдадено и отговорно участва в редица дейности, свързани със организацията на 

учебния процес в новосъздадената структура на ФДМ – Варна, а именно:  

 Въвеждане и контрол по изпълнението на утвърдените учебни програми; 

 Създаване на организация и въвеждане на правилник за работа 

в клинични и фантомни зали; 

 Организиране на практически и теоретични изпити; 

 Написване и превод на тестове за текущ контрол; 

 Подпомагане на провеждане на лекционния процес; 

 Въвеждане и организация 

на преподаването и провеждането на изпити за англоезичната програма пр

ез 2010 година; 

 Участие в факултетни комисии отговарящи за снабдяването с материали и 
консумативи, както и контролът по тяхното приемане; 
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Тя участва активно в преподаването на англоезични студенти, като от 2014/2015 

учебна година основната аудиторна и извънаудиторна заетост на д-р Дойчинова е 

свързана с англоезичните програми по дентална медицина в катедра 

„Консервативно зъболечение и орална патология“. 

Д-р Дойчинова изнася тематични лекции пред студенти и пред стажанти по 

Консервативно зъболечение и орална патология. Нейна лекция е акредитирана в 

квалификационната програма на БЗС за продължаващо обучение на лекарите по 

дентална медицина от началото на 2016 год., като получава многобройнин покани 

за представянето й от районни колегии в страната.  

 

7. Критични бележки 

Смятам, че в бъдещата си работа д-р Дойчинова трябва да участва и да ръководи 

научни проекти в сферата на нейната квалификация. Да  задълбочи познанията си в 

разработените научни направления, като продължи да публикува в списания с 

импакт фактор за по-широка международна популяризация. Препоръчвам на д-р 

Дойчинова да разшири контактите си и да стане част от интернационална мрежа от 

изследователи с цел бъдеща колаборация и обмен на научни идеи.  

 

8. Обща оценка за съответствие на кандидата по отношение задължителните 

условия, количествените критерии и наукометричните показатели, съгласно 

Правилника за устройството и дейността на МУ – Варна 

Д-р Дойчинова кандидатства с необходимия брой публикации в наши и 

международни списания, има достатъчен брой цитирания, автор е на 

самостоятелна монография, изградена е като добър и уважаван преподавател в 

българоезични и англоезични програми, има административен и организационен 

опит, търсен лектор е в България и чужбина. 

 

9. Заключение: 

Съчетавайки моите лични впечатления и представените данни за нейните научни и 

преподавателски умения, които напълно отговарят на изискванията за 

академичното развитие на кадрите в МУ – Варна и съгласно ЗРАСРП, ме мотивират 

да гласувам положително за избирането на гл. асистент д-р Мая Димитрова 

Дойчинова за „ДОЦЕНТ” за нуждите на катедра Консервативно зъболечение и 

орална патология, ФДМ, МУ – Варна. 

20.06.2016 г. 

гр. Пловдив Подписал:……………………………….. 

                                                                                          проф. д-р Нешка Манчорова-Велева 


