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ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ 

                                 НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, 

                                   НАЗНАЧЕНО СЪС ЗАПОВЕД  НА РЕКТОРА   

                                   № Р-109-399/03.02.2017 г. ПО КОНКУРС ЗА 

                                   АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ”ПРОФЕСОР” 

В КАТЕДРА ”ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА 

ХИРУРГИЯ”, ФДМ – ВАРНА, ОБЯВЕН В ДВ, БР.95, 

ОТ ДАТА 29.11.2016 г. 

 

 
Становище 

от 

Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, доктор 

Външен член на Научно жури за избор на професор към Катедрата по 

Протетична дентална медицина, Факултет по дентална медицина, 

МУ – Варна 

 

 

Относно обявен конкурс за заемане на академичната длъжност ”професор” в областта на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2 Стоматология и научна 

специалност Орална хирургия, едно място за нуждите на Катедрата по Орална и лицево-челюстна 

хирургия на ФДМ, МУ – Варна, публикуван в ДВ № 95/29.11.2016 г. 

 

Кандидат по конкурса е доц. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н., ръководител на Катедрата по 

Орална и лицево-челюстна хирургия на ФДМ, МУ - Варна. 

Доц. Георгиев се представя в обявения конкурс с подробна и прецизно подредена 

документация, съгласно изискванията на Правилника за устройство и дейности на 

Медицински университет – Варна. 

 

Кратки биографични данни и професионално развитие 

Доц. Тихомир Добринов Георгиев е роден на 15 октомври 1974 г. Дипломира се като ”магистър” по 

стоматология в Стоматологичен факултет, МУ – Пловдив през 1999 г.   

Професионалното развитие на д-р Георгиев след дипломирането му е следното: 

От 1999 г. – 2001 г. – Специализира Орална хирургия 

2002 г. – 2005 г. – Редовен докторант в Катедра „Хирургична стоматология”, Иститут по 

стоматология АМН, Украйна. 

2008 г. – 2010 г. – асистент в МУ – Варна, Факултет по дентална медицина, катедра „Орална 

хирургия, пародонтология и ЗОЛ“. 

2010 г. – 2013 г. – Главен асистент, ФДМ, МУ – Варна, Катедра ОЛЧХ 

2013 г. до момента – Доцент по научната специалност Орална хирургия във ФДМ, МУ – Варна, 

Катедра ОЛЧХ 

2016 г. - Ръководител на катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия”, ФДМ, МУ - Варна. 

2005 г. - Образователна и научна степен „доктор” по научната специалност Хирургична 

стоматология. 

2016 г. – научна степен ”доктор на науките” по научната специалност Хирургична 

стоматология. 

Основна дейност и отговорности – обучение на студенти по Орална хирургия, на български и 

английски език, лекции и упражнения; преподаване по СИД Дентална имплантология – лекции и 

упражнения; ръководител на специализанти и докторанти. Владее руски и английски език. 
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Научно изследователска дейност 
Доц. Георгиев участва в конкурса със следните публикации: 

 - монография – една, съдържа 176 стр. 

 - учебници – съавтор в един учебник с 9 глави. 

 - учебни помагала – 6 бр. 

 - статии – 77 броя, от тях – 44 бр. след придобиване на АД „доцент”. 

- 11 участия в национални и международни научни прояви, 2 от тях след АД „доцент”. 

Заглавието от списъка с публикации преди „доцент” – под № 24, е презентация на научен форум, а 

не реална публикация. 

 

Основните тематични направления в научно-изследователска дейност на доц. Георгиев са следните: 

 

1. Предоперативно изследване на максиларния синус – 7 публикации, по отделен списък, представен 

от доц. Георгиев. 

 - Оригинален метод за измерване на обема на максиларния синус с конично-лъчев томограф 

 - Доказателства за връзката между ендодонтски лекувани зъби на различна дистанция от 

максиларния синус и възпалителното разрастване на синусната лигавица 

 - Редица приноси по отношение на определени анатомо-топографски особености на 

максиларния синус и значението им за предоперативната диагностика и планиране на лечението 

 

2. Оперативни вмешателства на максиларня синус - 6 публикации, по отделен списък, представен от 

доц. Георгиев. 

- Приносите в представените трудове са основно по отношение на оценката на 

костновъзстановителните материали, използвани при аугментация на пода на максиларния синус 

- Формулирани са клинични насоки, препоръки и показания за симултанно повдигане на 

синусния под и поставяне на дентални имплантати, както и за сроковете за тяхното натоварване 

- Установено е, че ксеногенният костновъзстановителен материал има най-бавна резорбция и 

запазва най-дълго своя обем при аугментация на максиларния синус 

 

3. Дентална имплантология - 7 публикации, по отделен списък, представен от доц. Георгиев. 

 - Приносите в представените трудове са относно приложението на дентални имплантати в 

условията на редуциран обем на наличната кост. Направен е литературен обзор за приложението на 

имплантати с редуцирана дължина и диаметър, съвременни хирургични методики и възможности за 

направлявана костна регенерация 

 

4. Ендодонтска хирургия - 5 публикации, по отделен списък, представен от доц. Георгиев. 

 - Подробен анализ на съществуващите методи за апикална остеотомия и клинични препоръки 

относно оптималната хирургична техника за резекция на апекса 

 

5. Хирургично-ортодонтско лечение на ретинирани зъби - 5 публикации, по отделен списък, 

представен от доц. Георгиев. 

 - Обзор на литературата относно различните методи за лечение на ретинирани канини, с 

конкретни показания за тяхното използване 

 - Оригинални методи за ранна диагностика на ретинирани долни втори премолари, както и за 

екструзия на долни ретинирани мъдреци с последваща екстракция 

 

6. Изследване и лечение на ретинирани мъдреци – две статии, с подробен научен обзор на методите 

за лечение на мъдреци, както и златния стандарт при диагностиката – CBCT. 

 

7. Предпротетична хирургия – оригинален принос с нов метод за вестибулопластика с ксенодермален 

трансплантат. 
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