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Рецензия  

 
от 

 

проф. д-р Радосвета Иванова Василева, дм 

Ръководител на Катедра по Консервативно зъболечение, ФДМ,                          

МУ–София, председател и вътрешен член на научно жури 

 

Пощенски адрес: София 1431, бул. Георги Софийски 1, каб. 1015 

Електронен адрес: etienet@abv.bg, Телефон: 0888 618189 

Относно: Конкурс за академична длъжност „ доцент “ –  1 място по 

научна специалност „Терапевтична стоматология“, за нуждите на катедра  

Консервативно зъболечение и орална патология” при ФДМ – МУ Варна, 

въз основа на протокол № 49/ 10. 05. 2017 год. на ФС и заповеди  № Р-109-

158/ 16. 06. 2017 и № Р – 109-191/ 02. 06. 2017 год. на Ректора на МУ-

Варна 

 

Конкурсът се провежда в съответствие със Закона за развитие на 

академичния състав (ЗРАС), Правилника за приложение на ЗРАС 

(ПРЗРАС) и Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности (ПУРПНСЗАД) в МУ – 

Варна. 

Конкурсът е обявен в ДВ, бр. 23 от 17. 03. 2017 год. 

В обявения конкурс е подала документи д-р Мая Дойчинова  – главен 

асистент в „Катедра Консервативно зъболечение и орална патология”. 

Документите на кандидатката са старателно оформени и подадени,  

съобразно изискванията на Правилника на МУ – Варна.  

Необходимо е да се отбележи, че няма документи на хартиен носител, 

което не допринася за качествен преглед на информацията и което няма 

връзка с д-р Дойчинова. Намирам това за пропуск на администрацията 

на Университета и нейно повърхностно отношение към подобни важни 

конкурси. След като два утвърдени факултета по дентална медицина и 

медицински университета могат да подготвят документите си по начин, 

улесняващ рецензентите, не виждам защо най-младият факултет и 

съответният му университет да не могат да го правят. Поне публикациите 

можеха да бъдат предоставени на хартия. Отново подчертавам, че д-р 

Дойчинова няма отношение към това – тя изпълнява само инструкции. 

mailto:etienet@abv.bg
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Професионално развитие 

Д-р Дойчинова е родена на 4. 05. 1977 год. в гр. Варна. Завършила е 

гимназия с преподаване на испански и френски език – 1989/ 1995 год. 

Висшето си образование получава във ФДМ – София 1995/ 2001 год. През 

2012 год. взема специалност Оперативно зъболечение и ендодонтия, а в 

интервала 2013- 2015 год. е докторант към Катедрата по Консервативно 

зъболечение и орална патология. След това успешно защитава дисертация 

на тема „Профилактика на зъбния кариес с фотосенсибилизатори”.  

Д-р Дойчинова има стаж по специалността – 13 год. , от които 3 год. във 

фамилната клиника и 10 год. като асистент във ФДМ – Варна. В МУ-Варна 

тя работи от 2007 год.; до 22. 06. 2016 е асистент, а след това е главен 

асистент – общо 9 месеца като главен асистент.  

Прегледът на заемането на академични длъжности показва 

последователност в развитието на кандидатката – асистент, главен 

асистент. Тя участва активно в преподаването на български и английски 

език и владее английски, френски и испански. Не е приложена скала за 

самооценка на езиковите умения към автобиографията, която обикновено 

съпътства европейския образец на СV. 

Д-р Дойчинова е участвала в организацията на редица форуми като BaSS и 

БЗС 2009, била е гост лектор на BaSS в Белград 2014 год., на Варна–дент 

2015; участва и в програмата за следдипломно обучение на БЗС с една 

лекция. Член е на БЗС, БНДДМ и БДСА. 

Научно-изследователска дейност 

Д-р Дойчинова представя 44 научни труда, от които се изваждат 15 

участия на конгреси, отчитани като научна активност. Остават 29 труда, в 

които са включени дисертационния труд и една монография.  

Преди защита са 3 бр. публикации № 1,2 и 3 и 24 бр. (всички останали) са 

след защита. От всички заглавия има 11 бр. оригинални публикации  - 

номера 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 23, 27; 2 бр. клинични случаи - № 13 и 24;        

8 бр. обзори - № 9, 14, 15, 16, 20, 22, 25, 26 и 6 бр.доклади от 

международни конференции, публикувани в сборници - № 10, 11, 12, 17, 

18, 19. От всички статии 3 бр. са в списания с международно участие, 4 бр. 

в български списания на английски език, 14 бр. публикации в български 

списания на български език и 6 бр. доклади в сборници с ISSN от 

международни конференции. 

Така че на рецензиране  в настоящия конкурс подлежат 25 труда (24 

публикации и една монография) след придобиване на научна степен 

доктор. 
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Представените от д-р Дойчинова статии са публикувани в следните наши 

и международни специализирани списания: 

1. SSM- Scripta Scientifica Medica - Официално списание на МУ- 

Варна. Публикува се на английски - № 1, 3 

2. SSDM - Scripta Scientifica Medicinae Dentalis - Официално списание 

на МУ- Варна. Публикува се на английски - № 7 и 9 

3. VMF- ВМФ- Варненски медицински форум - Официално издание 

на МУ- Варна на български език - №  4, 5, 8, 13,14, 15, 16, 20, 22, 23, 

24, 25, 26, 27 

4. Journal of IMAB (SJIF и GIF)  - № 2 и 6 

5. Machines, technologies materials – международно техническо 

издание, създадено по проект - № 21 

6. Photdiagnosis and Photodynamic therapy (SJR и Cite Score) - № 12 и 

13 от списъка с докладите  

Кандидатката работи предимно в колективи – в 13 от статиите тя е 1-ви 

автор, в 4 втори автор, в 1 статия – трети автор, в 9 статии - четвърти и 

следващ автор; няма статии самостоятелно. 

Оценка на монографичния труд или равностойни публикации, 

представени за участие в конкурса за „ДОЦЕНТ” от кандидатката. 

Д-р Дойчинова  представя самостоятелна монография „ Ендо-

пародонтални лезии , Варна 2017 год., ISBN 978-619-221-064-9, която е 

предназначена за практикуващите дентални лекари. Библиографската  

справка включва 221 наши и чужди литературни източника.  

Последователно са разгледани анатомичните основи на връзката 

ендодонциум - периодонциум, ролята на микробиологичната компонента 

за възникване на лезиите, взаимозависими влияния, класификация на 

заболяванията, както и особености при диагностиката, лечението и 

профилактиката на този вид лезии, които са сериозен лечебен проблем за 

клиницистите. Интересен момент в книгата е представеният лечебен 

протокол, включващ антибактериална  фотодинамична дезинфекция при 

тези комбинирани лезии. Монографията е богато онагледена с клинични 

случаи на авторката, както и графики и схеми. Тя е полезно средство за 

практикуващите и специализиращи колеги, както и за студентите.  

Научни доклади 

Д-р Дойчинова участва активно в редица конгреси, симпозиуми и др. 

научни форуми. Представени са 15 участия, пленарни доклади, отпечатани 

като резюмета, 3 от тях в международни издания. 
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Учебни помагала 

Няма представени учебни помагала 

Научни проекти 

Няма представени научни проекти 

Цитирания  

Посочени са 4 цитирания от чужди бази данни – 2 от тях в чужбина. 

Последните цитирани трудове са публикувани в сп. Photodiagnosis and 

Photodynamic Therapy, което е с годишен импакт фактор 2.412, общо 4, 

824. Има един цитат в международно списание. 

Обща оценка на научните трудове и анализ на приносите на д-р 

Дойчинова 

При преглед на документите на кандидатката се открояват няколко 

основни направления, по които тя е работила и има приноси:  

1. В областта на кариесологията  - въздействие на тиазидни и 

метафталоцианинови багрила за фотодинамично ин витро инактивиране на 

референтни и клинично изолирани щамове Mutans streptococci и S.species. 

За първи път се доказва  път ефективност на метиленово синьо при 

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

времето за тъмнинно инкубиране. (№1) . Също така за първи път се 

докладва  ефективността ин витро на ФотоСан® и Zn-фталоцианин върху 

клинично изолирани S. mutans и S. species.(№1,3,42). Като потвърдителни 

приноси може да се посочат - потвърждаване на ефективността на ФС® 

при концентрация от 34-50μМ - потискане развитието на Streptococcus 

mutans с 4 лог CFU/ml. (№1,3) ; потвърждаване ефективността на Zn-

фталоцианин 5,6μМ потискане развитието на Streptococcus mutans с 6 лог 

CFU/ml. (№1,3) и потвърждаване на високата тъмнинна токсичност на Ga-

фталоцианин при концентрация 5,6μМ. (№1,3)  

 

2. В областта на кариесологията - етиология, патогенеза, профилактика на 

зъбния кариес при възрастни пациенти, усложнения, интеграция на 

сензори за детекция на кариеса.  

Тук са направени ин виво изследвания на възможностите на АФДТ 

/антибактериална фотодинамична терапия/ за потискане на структуриран  

дентален биофилм. Като оригинален принос може да се посочи оценка на 

ефекта от АФДТ с ФС® и МС посредством плак- индекси ин виво  

(№23,31) ; за първи път се използва индекс РНР и се модифицира. 

(№23,31) ; обективизират се и сравняват възможностите на РНР, който е  

модифициран за количествена оценка на биофилма с утвърдения плак-
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индекс SL. (№23,31). Установена е загубата на биомаса при третиране на 

биофилм с АФДТ с ФС® и МС. (№23,31).  

В този раздел подробно са представени иновативните методи и средства за 

повлияване на кариесогенния биофилм и е анализирана възможността те да 

бъдат включени в алтернативни протоколи за профилактика на зъбния 

кариес.( №19). Интересен е анализът на методи и средства за 

телеконсултации и възможностите на телестоматологията( №19). 

Доказано е, че не съществува зависимост между стойността на рН на 

различни разтвори и измерването на електрическите параметри R и Uр, 

което експериментално отхвърля идеята за преобразуването на 

капацитивния сензор в сензор за рН ( №11). Изследвана е и перспективата 

за замяна на допирателните електроди при следене на промените в рН на 

зъбната плака, с миниатюрен сензор( №12). 

 

3. В областта на ендодонтията - въвеждане на АФДТ в денталната 

практика за лечение на инфектирана КК и при комбинирани лезии. 

Представено е лечение на екзацербирала ендо-пародонотална лезия, без 

приложение на традиционните ириганти от клиничния протокол за лечение 

на инфектирани коренови канали, поради алергия на пациента към същите 

(№24). Проследеният във времето клиничен резултат насочва към търсения 

в тази насока и оптимизиране на лечебния протокол с метода на АФДТ, 

при алергични пациенти( №24). Потвържден е положителния резултат при 

лечение на случай на екзацербирал хроничен периодонтит с 

конвенционален протокол за третиране на инфектирана ККС, оптимизиран 

с приложението на АФДТ. (№13,41). Публикувана е и самостоятелна 

монография по темата на смесени ендо-пародонтални лезии, която също 

приемам за принос. 

 

4. В областта на общата дентална медицина - допълнителни подходи 

при гингивалната ретракция. Интересна е теоретичната постановка за 

използването на алтернативни агенти за химико-механична ретракция на 

свободната гингива(№ 6,8,) като са изследвани предимствата на 

Xylometazolin и Visine пред конвенционалните химични агенти за 

гингивална ретракция( №6,7). За първи път в България са използвани 

назални и офталмологични деконгестанти като ретрахиращи агенти                      

(№6,7,32) и е доказана ефикасността на Xylometazolin като импрегниращ 

агент за ретракционни корди. Предлага се и алгоритъм за приложение на 

назалния деконгестант Xylometazolin в денталната практика ( №7). 

Представеният протокол е  алтернативен метод за прецизна химико-

механична ретракция при рискови групи пациенти в клиничната практика.  

В останалите области като приложение на 3D - принтирането в ДМ, 

некариозни заболявания на твърдите зъбни тъкани и подходи при 
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лечението на онкологични заболявания в ЛЧО, тя участва в колективни 

разработки, като тези тематики не са нейни основни приоритети, а на др. 

участници в колектива, с които работи, така че не ги отчитам като нейни 

приноси. 

Учебно-преподавателска дейност 

Д-р Дойчинова е опитен преподавател с 13 год. общ трудов стаж и 10 

години преподавателски стаж, който непрекъснато повишава 

квалификацията си. Нейната обща средна учебна натовареност е  472, 2 

часа за 5-годишен период. От тях средно са 223 часа българско обучение и 

231, 60 часа англоезично обучение за година (5 год. период). Последните 

две цифри са без участие в изпити, които не са зададени по езиково 

обучение. Кандидатката има добре подготвени  студенти, като тя е търсен 

асистент в преподаването. 

Лечебно-диагностична дейност 

Д-р Дойчинова развива практиката си от 2003 год, първоначално в 

семейната клиника; тя е утвърден и уважаван лечител, който прилага както 

обичайни, така и модерни методи на лечение. Има диплом за тясна 

специалност – Оперативно зъболечение и ендодонтия. Овладяла е редица 

нови лечебно-диагностични методи  - за ранна диагностика на кариеса, 

работа с фото-сенсибилизатори и модерни лечебни протоколи за третиране 

на кореновите канали.  

Административна дейност  

Д-р Мая Дойчинова притежава утвърдени административни и 

организаторски качества, които е доказала във времето. Тя е 

административен асистент от създаването на катедрата през 2007 до 2013 

год., като активностите й са в следните направления:  

1. Въвеждане и контрол по изпълнението на утвърдените учебни 

програми – в това число и подпомагане на лекционния процес на 

български и английски език 

2. Създаване на организация и въвеждане на правилник за работа в 

клинични и фантомни зали 

3. Подготовка на тестове за текущ контрол  

4. Организация и участие в англоезичното обучение 

5. Участие в комисии по снабдяване с материали и консумативи 

Членство в научни и професионални организации, в редколегии 

Д-р Дойчинова е член на редица професионални организации като : БЗС 

(Български зъболекарски съюз) , на БНДДМ (Българско научно дружество 
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по дентална медицина), на БДСА (Българското дружество по сънна апнея). 

Благодарение на това, тя усъвършенства научните си интереси. 

Критични бележки и препоръки  

Прави впечатление, че д-р Дойчинова публикува основно в регионални 

списания на МУ- Варна. При положение, че има националнo утвърдени 

професионални списания на български език, които се рецензират, смятам, 

че е удачно да направи опит да публикува и там, още повече че подобна 

регионална изолация не допринася за качеството на публикациите и още 

повече, че кандидатката е член на БНДДМ, което си има научно списание. 

Също така липсва участие в научни проекти. Не одобрявам и използването 

на чуждици от типа на еридикация, конкомитантно и др. подобни. 

Съответствие на трудовете на д-р Дойчинова с изискванията на МУ- 

Варна 

Съобразно изискванията на МУ-Варна, кандидатите за доцент е 

необходимо да имат трудов стаж като асистент/ главен асистент поне 5 

год. и да имат учебна натовареност поне 100 ч. годишно. Изисква се още  

специалност, 25 публикации , научна степен „доктор”, както и монография 

или 5 публикации в чуждестранни списания; 2 публикации в списания с 

импакт фактор.  

Д-р Дойчинова отговаря на административните критерии на МУ-Варна, а и 

на научните  съобразно приложената таблица: 

Изисквания на МУ – Варна Трудове на д-р Дойчинова  

Публикации                             25              

В списания с ИФ                       2 

Монографичен труд                  1 или 

Статии в чужд. списания          5 

Научна активност                      няма бр.  

Цитирания                                  няма бр. 

29 (1 моногр., 27 публ., 1 дис.) 

  2 броя резюмета 

  1 бр. 

  3 броя (списания с междунар.участие) 

 15 броя  

   4бр. /2 в чужбина/  

 

Необходимо е да се отбележи също, че кандидатката е изнасяла лекции в 

чужбина, била е гост-лектор на международни конгреси, което също се 

изисква в Правилника. Д-р Дойчинова има 8 обзора, които са със 

собствени проучвания, авторско мнения и позиции, книгопис и и 6 доклада 

в международни сборници, разписани в пълен текст с книгопис и резюме 

на английски език; и съобразно Правилника на МУ – Варна ги приемам за 

публикации.  
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