
РЕЦЕНЗИЯ 
 

на конкурс за получаване на научното звание „доцент” 
по научната специалност „Лицево-челюстна хирургия” 

съгласно обява в ДВ БР. 105 от 06.12.2013 г. 
за нуждите на катедра „Орална и Лицево-челюстна хирургия и СОД” при ФДМ – Варна 

 

от доц. д-р Цветан Любенов Тончев, дм 
Декан на ФДМ – Варна 

Ръководител катедра „Орална и Лицево-челюстна хирургия и СОД” при ФДМ – Варна 
Началник Клиника по ОЛЧХ – УМБАЛ „Света Марина”-Варна 

 

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

специалност „Лицево-челюстна хирургия”, съгласно обявата в ДВ, бр. 
105/06.12.2013 г. е подал документи и е допуснат един кандидат: доц. д-
р Росен Господинов Коларов, дм. 

 
Доц. д-р Росен Господинов Коларов, дм. е роден на 10.06.1959 г. в гр. 

София.  
През 1984 г. завършва стоматология   в  Стоматологичен факултет - 
София със среден успех от следването   мн. добър 5,20 и от държавни 

изпити  -  отличен 6,00. 
От септември 1984 до юни 1985 г. – участъков стоматолог в с. Дибич, 

окр. Шумен.  
От м. юни 1985 г. е редовен асистент в катедрата по Хирургична 
стоматология и ЛЧХ – София. 

От 27.02.1989 г. – старши асистент. 
От 01.12.1994 г. – главен асистент. 
От 01.11.2000 г. е главен асистент в СБАЛ по ЛЧХ гр. София. 

1989 г. – специалност по „Хирургична стоматология” (Орална хирургия). 
1991 г. – специалност по Лицево-челюстна хирургия. 

2007 г. – специалност по „Обща дентална медицина”. 
2008 г. – специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт”. 
2005 г. – защитава дисертация за образователно научната степен 

„доктор” на тема „Социално-медицински аспекти на синдрома на 
Сьогрен”.  

2007 г. – избран за доцент от ВАК по научната специалност „Хирургична 
стоматология” код 03.03.04.  
От 03.07.2001 г. – продължава –  Управител на СБАЛ по ЛЧХ гр. София. 

Председател  е на държавна изпитна комисия  за придобиване на 
специалност по Лицево-челюстна хирургия. 
Национален консултант по Лицево-челюстна хирургия. 

От началото на своята кариера като асистент доц. Коларов води 
практическото обучение на  студенти от 3, 4 и 5 курсове по  Орална и 

лицево-челюстна хирургия - предклиничен и клиничен курс и 
практическото обучение на студенти по медицина от 4 и 5 курс. 
Провежда и обучение на специализанти и стажанти. 

От 2013 г. води лекционен курс по пропедевтика и клиника на 
Оралната и ЛЧХ, като гост лектор във ФДМ-Варна. 

Кандидатът посочва, че владее писмено и говоримо руски и 
английски език. 
В конкурса за „доцент” по научната специалност „Лицево-челюстна 

хирургия” доц. д-р Росен Коларов представя списък от  55   научни  



публикации, от които: Автореферат на дисертационен труд и 
публикации, части от него – общо 7, научни публикации – 33, 8 доклада 

от научни конгреси и конференции и 7 обзори и монографии. Има  
съответствие между представените материали от кандидата за конкурса 
описани в молбата за участие в него. 

Научната и публикационна активност  на доц. Коларов може да се 
систематизира  в следните направления: 

 Диагностика и лечение на заболяванията в лицево-челюстната 

област -7                                                                                            

 Микробиологични изследвания в лицево-челюстната област - 6                                                                                        

 Системни заболявания в лицево-челюстната област - 8                                

 Казуистика при заболяванията в лицево-челюстната област -7                        

 Социални и организационни аспекти в лицево-челюстната 

хирургия - 5         
На рецензиране не подлежат: 

 Автореферат на дисертационен труд. 
 Шест статии, като части от дисертационния труд. 

 
Научните интереси на доц. Коларов са  насочени към изучаване 

клиниката, диагностиката и лечението на заболяванията в устната 

кухина и лицево-челюстната област. Към обзори и монографии е 
представена една монография, третираща въпросите свързани със 
синдрома на Сьогрен, едно практическо ръководство разглеждащо 

практическите подходи при лечението на травмите в лицево-челюстната 
област, медицински стандарт по Лицево-челюстна хирургия и обзори, 

представящи приложението на микрохирургията в лицево-челюстната, 
пластична и реконструктивна хирургия, приложението на наркотичните 
аналгетици при лечението на острата и хронична болки, както и 

актуалното приложение на нитрозамидите в клиничната практика. 
Създаденият Медицинският стандарт по Лицево-челюстна хирургия с 
някои допълнения и промени и сега е актуален в системата на лечебните 

заведения в България. 
В диагностика и лечение на заболяванията в лицево-челюстната 

област са представени 7 публикации. Разгледани са възможностите на 
стоматоскопията като метод за изследване на устната кухина. 
Представени са възможностите  на анапластологията за 

възстановяването на обширни лицеви дефекти, като алтернатива на 
хирургичното лечение. Анализирани са  етиологичните фактори при 

фрактури на лицевите и челюстни кости. Публикациите представляват 
интерес за клиничната практика на лицево-челюстните хирурзи. 

В раздел микробиологични изследвания в лицево-челюстната област 

са представени 6 публикации, от които две пуликувани във водещи 
световни издания. Представят микробиологични изследвания в лицево-
челюстната област, които са мащабни по своя характер и обхващат 

голям брой болни. Получените резултати имат изключително важна 
стойност за клиничната практика. 

Раздел системни заболявания в лицево-челюстната област съдържа 8 
публикации, отразяващи промените в устната кухина и лицево-челюстна 
област при различни системни заболявания. Акцентът при този раздел е 

фокусиран върху синдрома на Сьогрен и промените в 
храносмилателният тракт, лимфоепителиалните нарушения. Изследвани 



са и НЛА антигенна системност, както и антикардиолипинови антитела. 
Изследванията имат стойност в научен и практически аспект. 

Представените случаи с казуистика при заболявания в лицево-
челюстната област са седем. Описани са случаи, които са с особен 
интерес за практиката. Представени са болни с тежки усложнения на 

възпалителни заболявания в ЛЧО, диагностични трудности, както и 
проблеми в лечението. 

В раздел социални и организационни аспекти в лицево-челюстната 

хирургия са представени 5 публикации с предимно социално-
медицинска насоченост. Третират се въпроси на медицинското 

обслужване на болни с различни заболявания в ЛЧО, качеството на 
живот при същите заболявания, прави се и анализ на клиничните 
пътеки  по лицево-челюстна хирургия. 

Доц. д-р Росен Коларов представя списък с 14 цитирания  в 
България. 
 

Основни научни и научно-приложни приноси на доц. д-р Росен 
Коларов: 

 
Оригинални приноси: 

1. За пьрви път се прилага комплексен подход и медикосоциален 

анализ на синдрома на Сьогрен, обосновава се и се разработва 
алгоритъм и методичен комплекс за поставяне на своевременна 

диагноза и провеждане на системно лечение, както и предложения 
за усъвършенстване на медицинското обслужване. 

2. Разработено е приложението на методът на колпоскопията в 

стоматологичната практика в експериментални и клинични 
условия. 

3. За първи път у нас се описва прилагането на епитези изработени от 

силиконови материали. 
 

Практико-приложни приноси: 
1. За първи път в стоматологичната литература се описва 

некротичен фасциит, илюстриран като клиничен случай. 

2. За първи път е разработен и приложен в практиката Медицински 
стандарт по „Лицево-челюстна хирургия”, приет с Наредба на МЗ. 

3. Оригинална приложна стойност имат разработките, свързани с 
организацията и управлението на здравеопазването, клиничните 
пътеки   в   лицево-челюстната хирургия, социалната цена   на 

лицевите фрактури, медицинско   обслужване   на   отделни   
категории пациенти  и  качеството на живот на болните с тумори на 
слюнчените жлези. 

4. Разработките, касаещи микробиологичните изследвания при болни с 
възпалителни заболявания в лицево-челюстната област, хвърлят нова 

светлина върху характеристиките на променящата се микрофлора. 
5. Изследванията на системните заболявания и отражението им в 

лицево-челюстната област потвърждават неразривната връзка между 

тези заболявания и устната кухина. 
 

Оценка на педагогическите качества. 
Доц. д-р Росен Господинов Коларов работи като Управител на СБАЛ 

по ЛЧХ гр. София. Има преподавателски стаж 29 години от които 12 



като управител. През 2005 г. получава образователно-научната степен 
”доктор”.   

Доц. д-р Росен Коларов е водил упражнения със студенти от 3, 4 и 
5 курсове по Орална и ЛЧХ - предклиничен и клиничен курс, 
ръководство на стажантски преддипломен стаж, както и практическото 

обучение на студенти по медицина от 4 и 5 курс във ФДМ-София. 
Провеждал е и обучение на специализанти и стажанти. 
Доц. д-р Росен Коларов е член на редколегията и рецензент на 

списанията „Медицински преглед“ и „Дентална медицина“. Член е на: 
БЗС, БНДДМ, Сдружение по ОЛЧХ, EACMFS (European Association for 

Cranio-Maxillo-Facial Surgery) и IAOMS (International Association of Oral 
and Maxillofacial Surgeons). 
 

Оценка на лечебно-диагностичните качества. 
Доц. д-р Росен Коларов притежава четири специалности – Орална 

хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина и 

Социална медицина и здравен мениджмънт. От научните статии, 
дисертацията и придобитите специалности е видно, че многостранното и 

комплексно интерпретиране на заболяванията в областта на оралната и 
лицево-челюстна хирургия е силната страна на доц. Коларов. С работата 
си като администратор и мениджър на единствената специализирана 

болница по лицево-челюстна хирургия и като Национален консултант по 
Лицево-челюстна хирургия той е един от водещите специалисти в 

България. Доц. д-р Росен Коларов е отлично подготвен преподавател и 
хирург, притежаващ широки теоретични познания, владеещ в дълбочина 
диагностиката и лечението на хирургично болните пациенти. 

 
Заключение 

Комплексната оценка на кандидатурата на доц. д-р Росен Господинов 

Коларов ми позволява да приема, че той покрива наукометричните 
изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент” на МУ-

Варна. Преподавателския стаж, учебната работа и личните качества ми 
дават пълното основание убедено да предложа на Научното жури да 
присъди академичната длъжност „доцент” по „Лицево-челюстна 

хирургия”  за нуждите на Катедра Орална и Лицево-челюстна хирургия 
и СОД при ФДМ-Варна на доц. д-р Росен Господинов Коларов, дм. 

 
 
 

 
 
 

20.05.2014 год. 
гр. Варна      доц. д-р Цветан Тончев, дм 


