
С Т А Н О В И Щ Е 
 

на конкурс за получаване на научното звание „доцент" по научната 

специалност „Ортодонтия" съгласно обява в ДВ бр. 77 от 06.10.2015 г. за 

нуждите на катедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия" при 

ФДМ към МУ – Варна 

 

от доц. д-р Цветан Любенов Тончев, дм 

Декан на Факултет по дентална медицина – Варна 

 Ръководител катедра „Орална и Лицево-челюстна хирургия и СОД",  

ФДМ – Варна 

Началник Клиника по ЛЧХ – УМБАЛ „Света Марина"-Варна 

 

По конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" по научната 

специалност „Ортодонтия" съгласно обява в Държавен Вестник бр.77 от 

06.10. 2015 г. е подала документи и е допусната като единствен кандидат 

д-р Христина Иванова Арнаутска-Георгиева, д.м. Предоставени са ми 

всички необходими за изготвяне на становище документи. Становището 

е изготвено съобразно Закона за развитие на академичния състав на 

Република България (ЗРАСРБ), Правилника за приложението му и 

Правилника за PAC на МУ - Варна. 

 

Д-р Христина Иванова Арнаутска-Георгиева е родена през 1974 г. в гр. 

Варна. През 1999 г. завършва Стоматология в МУ-София. 

 От 1999 г. започва работа като ортодонт в Дентален център I ЕООД 

в отделение по Ортодонтия. 

 През 2006 година придобива специалност Ортодонтия. 

 През 2008 година е избрана за първия редовен асистент по 

Ортодонтия във ФДМ-Варна. 

 През 2011 година завършва магистърска програма по специалност 

„Здравен мениджмънт“. 

 През 2013 година успешно защитава дисертационен труд на тема 

„Диагностика и прогнозиране на ретинирането на кучешките зъби“. 

 През 2014 г. е назначена на академична длъжност „Главен 

асистент“. 

 От 2014 година е действащ ортодонт и ръководител специализанти 

в Университетски медико-дентален център към МУ – Варна. 

 

Оценка на количествените н качествени показатели: 

Д-р Христина Арнаутска е защитила дисертационен труд за образователна 

и научна степен „доктор" на тема: „Диагностика и прогнозиране на 

ретинирането на кучешките зъби". 



В настоящия конкурс за придобиване на академична длъжност „доцент“ 

по научната специалност „Ортодонтия", д-р Христина Арнаутска участва 

с 1 монография и 30 научни публикации, от които в чужди списания – 8 

и в българска научна периодика - 22. Като първи автор – 20 статии и 10 

– в сьавторство.  Съавтор е на едно учебно ръководство по Ортодонтия за 

англоезични студенти. 

Монографията „Диагностика и лечебни подходи при отклонение в пробива 

на постоянните зъби“ (Варна: Медицински университет - Варна, 2015 – 

108 стр.) е написана и издадена според изискванията, публикувани в 

Правилника за развитие на академичния състав на МУ-Варна.  

От представената справка за публикации, импакт фактора на д-р 

Христина Арнаутска е 2,996. 

Научните статии на автора са цитирани общо 4 пъти, от които 2 чужди и 

2 български автори. 

Научен ръководител е на един докторант, успешно защитил образователна 

и научна степен „доктор". 

Ръководител е на шестима специализанти по Ортодонтия към МУ-Варна. 

 

По-важни научни приноси: 

Научната и публикационна активност на д-р Арнаутска може да се 

систематизира в следните направления: 

 Диагностиката и прогнозирането на ретинирането на горните 

кучешки зъби – 8; 

 Диагностика и профилактика на ретинирането на долните кучешки 

зъби – 3; 

 Комплексно хиругично -ортодонтско лечение – 5; 

 Комплексно ортодонтско- протетично лечение – 3; 

 Профилактика в ортодонтията – разработване на клиничен 

протокол и насоки за профилактични действия за предотвратяване на 

ортодонтските деформации – 8; 

 Използването на дентални лазери в ортодонтията – 2; 

 Преждевременната екстракция на временни зъби – причина за ЗЧД 

и използване на местопазители – 4. 

 

Дисертационния и монографичен труд са на теми: 

 Диагностика и прогнозиране на ретинирането на кучешките 

зъби – дисертационен труд; 

 Диагностика и лечебни подходи при отклонение в пробива на 

постоянните зъби – монографичен труд. 

 

 

 



 

По-важните приноси са следните: 

 Епидемиологично изследване за определяне честота на 

нарушенията в пробива на кучешките зъби и честотата на ЗЧД; 

 Определяне на показатели за ранна диагностика и прогнозиране на 

ретинирането; 

 Разработва собствена методика за определяне на тенденцията за 

ретиниране; 

 Принос с практически характер е създаването на три протокола за 

трите фази на развитие на съзъбието, които дават критерии за 

определяне на тенденцията за ретиниране в клиничната практика 

на денталните лекари и подходи за провеждането на 

профилактичния преглед и предприемане на профилактичните 

действия. 

 

Курсове и специализации: 

Д-р Христина Арнаутска е участвала в редица специализирани курсове, 

семинари и конференции по Ортодонтия у нас и в чужбина – 61 броя. 

 

Участия в конгреси и конференции: 

Има 6 резюмета от международни конгреси, публикувани в 

международни списания и сборници, две от които с импакт фактор.  

 

Членство в научни дружества и професионални организации: 

 World Federation of Orthodontics; 

 Europian Orthodontic Society; 

 SIDO – италианската ортодонтска организация; 

 Българско Ортодонтско Общество; 

 Българско Научно Дружество по Дентална Медицина – Секретар на 

секцията към ФДМ-Варна; 

 Български Учебно-Изследоватески Клуб по Лингвална ортодонтия; 

 БЗС. 

 

Лечебна дейност: 

Д-р Христина Арнаутска работи като действащ ортодонт и ръководител 

специализанти в Университетския медико-дентален център към 

Медицински университет-Варна. Професионалните и качества са 

високоценени от пациентите, а мнението и е търсено както от 

общопрактикуващи така и от колеги специалисти, специализанти, 

студенти. Д-р Арнаутска се откроява като висококвалифициран 

специалист, всеотдаен клиницист, организирана, трудолюбива, 



отговорна, с желание и сериозен потенциал за усъвършенстване и 

развитие на научна кариера. 

Преподавателска дейност 

Преподавателската дейност на д-р Христина Арнаутска е свързана с 

провеждането на упражнения и лекционни курсове по Ортодонтия на 

студенти по дентална медицина от четвърти и пети курс, стажант-лекари 

по дентална медицина, както и на специализанти и докторанти. По 

справка от учебен отдел преподавателската й натовареност за последните 

пет години е от 287 до 750 академични часа.  

Д-р Христина Арнаутска е член на Факултетния съвет на Факултета по 

дентална медицина и административен асистент към катедрата. 

 

 

Заключение 
 

Направената комплексна оценка на кандидатурата на д-р Христина 

Иванова Арнаутска-Георгиева, д.м. ми позволява да потвърдя, че тя 

покрива наукометричните изисквания за заемане на академичната 

длъжност „доцент" на МУ-Варна. Преподавателският стаж, учебната 

работа и личните качества ми дават пълното основание убедено да 

предложа на Научното жури да присъди академичната длъжност 

„доцент" по „Ортодонтия" за нуждите на Катедра по Протетична 

дентална медицина и ортодонтия към Факултет „Дентална медицина“ при 

МУ-Варна на д-р Христина Иванова Арнаутска-Георгиева, д.м. 

 

 

 
26.02.2016 год.  

гр. Варна       доц. д-р Цветан Тончев, дм 


