
СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Славчо Крумов Димитров, дм,  

МУ-Варна, ФДМ, катедра по "Консервативно зъболечение и орална 

патология", член на научно жури, назначено със заповед  

№ Р-109-22/27.01.2017 г. на Ректора на МУ- Варна 

 

Относно: Обявен конкурс за избор за заемане на академична длъжност 

“Професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.2. Стоматология и специалност 

"Оперативно зъболечение и ендодонтия" с кандидат доц. д-р 

Владимир Емануилов Панов, д.м.н.  за нуждите на ФДМ,  катедра 

“Консервативно зъболечение и орална патология” при МУ- Варна   

 

 Със заповед № Р-109-51 от 16.02.2017 г. на Ректора на МУ-Варна и 

Протокол № 1/14.02.2017 г. от заседание на научното жури съм определен 

да представя становище относно конкурса за академична длъжност 

“Професор”, съгласно обява в Държавен вестник, бр. 95 от 29.11.2017 г.  

 Единственият кандидат по обявения конкурс за заемане на 

академична длъжност “Професор” в област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология и 

специалност "Оперативно зъболечение и ендодонтия"  e доц. д-р Владимир 

Емануилов Панов, д.м.н.   

Доц. Панов е представил пълен комплект административни 

документи, съответстващи по съдържание и брой на посочените в   

ЗРАСРБ и Правилника на МУ-Варна. Кандидатът представя за 

рецензиране публикуван монографичен /хабилитационен/ труд, списъци и 

копия с научните си трудове преди и след академична длъжност "Доцент", 

публикации в международни и български списания, участия с постери и 



презентации в научни форуми, учебници, монографии, както и диск с 

резюмета на представените публикации и научни трудове. Съгласно 

изискванията представя справки за импакт фактор, учебна натовареност в 

катедрата по "Консервативно зъболечение и орална патология", участия в 

научни проекти, справки за приносите от научните си трудове, за 

цитирания, за научно ръководство на докторанти  и др..  

 

 Кариерно  развитие на кандидата   

 Доц. Панов завършва ФДМ, МУ-София през 2001 г.. От 2005 до 2008 

г. е докторант в ИЕПП-БАН. От 2009 г. е асистент във ФДМ, МУ-Варна. 

През 2011 г. е избран за гл. асистент в катедрата по "Консервативно 

зъболечение и ДДМ", ФДМ, МУ-Варна. Защитил е дисертация за ОНС 

"Доктор" през 2010 г., за "Доктор на науките" през 2016 г. От 2013 г. е 

доцент по научна специалност "Терапевтична стоматология". От юни 2013 

г. до настоящия момент е ръководител на катедрата по "Консервативно 

зъболечение и орална патология". Има призната специалност по "Дентална 

клинична алергология" през 2013 г.. Зачислен е на специализация по 

"Оперативно зъболечение и ендодонтия" през 2015 г.. 

  

Оценка на научно-изследователската дейност 

 За конкурса доц. Панов е представил автореферати на 2 дисертации и 

заглавията на общо 98 научни труда. От тях 88 пълнотекстови статии, 8 

учебни помагала, 2 монографии и 75 участия в научни конгреси и форуми 

(40 постера и 35 презентации). Тяхното разпределение според вида им е 

както следва: 

 - автореферати на дисертационен труд за придобиване на 

образователна и научна степен “Доктор” и на дисертация за присъждане на   

научна степен  “Доктор на науките”;   

-  монографии - 2 (1 самостоятелна и 1 в съавторство); 



 - глави в учебници и учебни помагала - 8 (в съавторство), от които 6 

са на български и 2 на английски език;    

-  реални публикации излезли от печат (научни статии в списания) – 

общо 88. Като самостоятелен или първи автор е в 30 статии (34 %), като 

втори автор в 37 (42%) и трети и следващ автор в 21 статии (24%). 

От статиите 45 са на български език и 43 на английски език. От тях   

в международни научни списания с ИФ - 12. В 1 от тези статии е първи 

автор. 

 След получаване на АД “Доцент” е посочил 57 публикации - от 

които 4 учебни помагала. Представил е 1 монография и автореферат на 

дисертация за присъждане на научна степен “Доктор на науките". 

 Доц. Панов е представил  справка за цитиранията. Общият брой на 

открити цитирани трудове е 16. Цитиранията на тези трудове в чужди и 

наши списания са общо 58, което е критерии за интереса на учените към 

разработваните от автора научни проблеми.  

 Доц. Панов има импакт фактор (IF) 32,099 заедно със съавторите си от 

публикувани 12  статии. 

Научните публикации на доц. Панов основно са в областта на  

алергологията, консервативното зъболечение и оралната патология. 

Разпределят се както следва: кариесология - 9 публикации;   ендодонтия - 4; 

апикална хирургия - 7;   пародонтология - 8; орална медицина - 35; 

инфекции в денталната медицина - 7; детската дентална медицина - 3; 

изследвания за Helicobacter Pylori - 8; изследвания в други области - 7.  

   

 Приложена е справка за научно-експерименталните и 

приложните приноси на публикациите в цялостното академично 

развитие (преди и след получаване на  ОНС "Доктор"). 

  Дисертацията на доц. Панов за ОНС "Доктор" със заглавие "Устната 

кухина – биосистема и възможен източник на инфекциозен материал" 



представлява несъмнен интерес за оралната патология. В нея са направени   

приноси с оригинален  с потвърдителен характер. 

 По-важни оригинални приноси според мен са: 

1. Доказване и характеризиране на H. pylori в зъбна плака и слюнка - 

микробиологично и с полимеразна верижна реакция.  

2. Доказване на НВV ДНК и при много ниска виремия, както и успоредна 

промяна на слюнчената и серумната концентрация при лечението с 

интерферон.  

3. Измерване степента на обложеност на езика чрез компютърни 

хистограми и създаване на класификация.  

4. Доказване на НСV РНК в епителни клетки в устната кухина.  

 По-съществените научно-експериментални и приложни приноси 

след получаване на  ОНС "Доктор": 

1. Доказана е промяна на нивото на калпротектин в устната кухина при 

антибиотично лечение. 

2. Установени са неочаквано високи нива на живак в различни среди и в 

серума на дентални лекари. 

3. Предложени са схеми (модели) за превенция на персонал и пациенти при 

различни рискови дентални процедури. 

4. Анализирани са връзката на общите заболявания и лошият дъх от устата. 

 

 Доц.  Панов  е участвувал в 3 финансирани научни проекти към МУ- 

София като член на изпълнителните колективи и 1 към МУ-Варна в който 

е водещ изследовател.  

 Издал е самостоятелна монография, което е едно от задължителните 

изисквания на правилника за развитието на академичния състав на 

медицински университет-Варна. 

  Като член на Научни журита е изготвил 2 рецензии и 14 становища. 

  



 Оценявам научно-изследователската дейност на доц. Владимир 

Панов с направените приноси, отразена в 2 дисертации и 98 научни 

труда (88 пълнотексови статии, съавторство в 8 учебни помагала, 2 

монографии и 75 участия в научни конгреси и форуми - 40 постера и 

35 презентации) като значително надхвърлящи задължителните 

количествени научно-изследователски критерии, посочени в ЗРАСРБ 

и Правилника на МУ-Варна, за получаване на академична длъжност 

“Професор” във ФДМ, МУ- Варна.   

   

Оценка на учебно-преподавателската дейност 

 Доц. Панов има преподавателски стаж във ФДМ, МУ-Варна 7 год. и 

9 месеца. Учебната му натовареност в катедрата по "Консервативно 

зъболечение и орална патология" за последните 3 години  включва 

съответно: 63 ч. (44 л. и 19 ч. изпити); 104 ч. (83 л. и 21 ч. изпити); 115 ч. 

(95 л. и 20 ч. изпити) при норматив 77 ч. 

  Тази висока учебно-преподавателска ангажираност в катедрата 

включва лекции, семестриални и държавни изпити със студенти на 

български и английски език.  

  

 Доц. Панов е научен ръководител на 2 защитили докторанти и 5 на 

самостоятелна подготовка. Научен консултант е на 2 докторанти на 

самостоятелна подготовка от катедрата по "Детска дентална медицина".  

 От 2015 г. е ръководител на специализант по "Дентална клинична 

алергология". 

 

Оценка на диагностично-лечебната и консултантска дейност 

 Доц. Панов има стаж по специалността 12 г. и 4 месеца. Извършва 

професионална лечебна и консултантска дейност като лекар по дентална 



медицина. Той е търсен и уважаван специалист от своите пациенти. 

Прилага нови методи и средства в лечебната си практика. 

 Участвал е в изработването на Стандарт по "Дентална клинична 

алергология". 

   

 Член е на БЗС, БНДДМ, БАОМ; 

 Носител е на 1 извън университетска награда - почетен знак 

SIGNUM LAUDIS PRO SCIENMERITIS за най-успешна научна разработка 

в област дентална медицина. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Представените документи във връзка с участието на доц.  Владимир 

Панов, д.м.н. в конкурса за заемане на академична длъжност “Професор” 

към катедрата по "Консервативно зъболечение и орална патология" във 

ФДМ, МУ-Варна са подготвени съгласно изискванията на съответните 

правилници. 

   Обема на представените от кандидатът материали, качествените и 

количествените характеристики, които определят научната му дейност, са 

достатъчни и красноречиво говорят за сериозно отношение към избраните 

научни области на денталната медицина и амбиции за усъвършенствуване 

като преподавател и научен работник.  

 При детайлното разглеждане на документите представени от доц.    

Панов, се вижда, че той отговаря напълно на изискванията да заеме 

академичната длъжност ”Професор” съгласно Закона за развитието на 

академичния състав в Република България, Правилника за приложението 

му и Правилника за устройството и дейността на МУ-Варна.   

 Като оценявам цялостната научно-изследователската дейност, 

публикационната активност, участието в научно-изследователски проекти, 



оригиналните научни приноси, високата учебна натовареност и 

педагогически опит, лекционната активност, диагностично-лечебната 

дейност и личните  качества на доц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н., 

предлагам да бъде избран за професор по научната специалност 

03.03.01 “Терапевтична стоматология” към катедрата по "Консервативно 

зъболечение и орална патология" във ФДМ, МУ-Варна.                                                                           

гр. Варна                                  Член на научното жури:                 

    15.03.2017 г.                       /проф. д-р Славчо Крумов Димитров, д.м./ 

 

 


