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      До:  Председателя на Научното жури 

при Медицински университет - Варна 

         

     С Т А Н О В И Щ Е  

  

  Относно: Обявен конкурс за заемане на Академична длъжност „доцент“, област 

висше образование 7. “Здравеопазване и спорт“ по професионалното направление 7.2. 

„Стоматология“ и научна специалност „Лицево-челюстна хирургия“ за нуждите на 

Факултета по дентална медицина, Катедрата по „Орална, лицево-челюстна хирургия и 

спец. образна диагностика“ при Mедицински университет - Варна 

 

 от проф. д-р РОСЕН  ЕВГЕНИЕВ  МАДЖОВ, д.м.н. 

 Ръководител Катедра по хирургически болести, М У – Варна  

Началник Втора клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Марина” - Варна 

 

Сведения за процедурата: 

След решение на АС на МУ - Варна и Заповед на Ректора на МУ - Варна 

конкурсът за АД „доцент“ по лицево-челюстна хирургия е обявен в ДВ – бр. 105  от 

06.12.2013г.  

С решение на Председателя на НЖ и Заповед на Ректора на МУ-Варна (№ Р-109-

80/16.05.2014 г.)  съм определен да изготвя становище. 

 За участие в конкурса са подадени документите само на един кандидат –                    

доц. д-р Росен Господинов Коларов, д.д.  

Получих от Научния отдел при МУ-Варна всички материали, необходими за 

изготвяне на настоящото становище.  

Становището ми е съобразено със Закона за развитието на академичния състав в 

Р. България (ЗРАСРБ), Правилника за приложението му и Правилника на МУ - Варна. 

 

Професионални данни на кандидата: 

Доц. д-р Росен Коларов е роден на 10.06.1959 г. в гр. София  

Завършва стоматология в Медицинска академия - София през 1984 г.  

Професионалната му кариера започва през същата година, като ординатор-

стоматолог в СЗУ с. Дибич, област Шумен. 
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1985/1989  - асистент в Катедра по хирургична стоматология на Стоматологи-

чен факултет – София. 

1989/2000  - последователно – старши и главен асистент в Катедрата. 

2001/2013  - управител на СБАЛЛЧХ – ЕООД, София. 

1989  - специалност по хирургична стоматология. 

1991  - специалност по лицево-челюстна хирургия. 

2007  - специалност по обща стоматология. 

2005   - получава образователната и научна степен „доктор“ 

2007   - избран за доцент по хирургична стоматология. 

2008  - магистър по здравен мениджмънт. 

 

Доц. д-р Росен Коларов е Национален консултант по Лицево-челюстна хирургия 

Владее свободно английски и руски. 

 

Оценка на количествените и качествените научни показатели: 

Наукометрични показатели: 

 Дисертационен труд       -   1 

 Публикации във връзка с дисертационния труд   -   6 

 Обзори и монографии      -   7 

 Публикации в български списания и научни сборници  - 29 

 Публикации в чуждестранни списания    -   4 

 Участия с доклади на научни форуми     -   8 

      т.е. общо    55  труда.  

 

През 2005 г. доц. Р. Коларов защитава успешно дисертационен труд на тема 

„Социалномедицински аспекти на синдрома на Сьогрен“ и му е присъдена ОНС „доктор“ 

От реалните 46 публикации 6 са във връзка с дисертационния труд.  

Остават за участие в конкурса и рецензиране 40.  

В тях:   - първи автор  - 15 (37,5%) 

   - втори автор  - 12 (30,0%) 

   - трети и пореден - 13 (32,5%) 

Резултатите от научно-изследователската дейност на кандидата са докладвани на  

престижни научни форуми в България и в чужбина. 
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Цитираност: 

В представената справка от Централна медицинска библиотека при МУ – София 

се установяват 14 цитирания на трудовете на доц. д-р Р. Коларов. 

 

Представената научна продукция е достатъчна по обем за участие в конкурса.  

 

По важни тематики и приноси в трудовете на Доц. д-р Р. Коларов,д.д.: 

 За първи път прилага комплексен подход и извършва медико-социален анализ на 

рядко диагностицирания синдром на Сьогрен. 

 За първи път прави подробен обзор върху съществуващата стоматологична 

литература на микрохирургичните методи и приложението им в лицево-

челюстната хирургия. 

 Разработва метода на колпоскопията и го прилага в стоматологичната практика в 

експериментални и клинични условия. 

 За първи път у нас се описва конкретното прилагане в анапластологията на 

епитези, изработени със съвременни силиконови материали. 

 За първи път в стоматологичната литература се описва некротичния фасциит и е 

илюстриран с клиничен случай. 

 Разработки, касаещи микробиологичните изследвания при болни с възпалителни 

заболявания в лицево-челюстната област. 

 Подробни изследвания на системните заболявания и отражението им в лицево-

челюстната област. 

 Разработва и прилага в практиката медицински стандарт по лицево-челюстна 

хирургия.   

Приносите на доц. д-р Р. Коларов са с оригинален, внедрителски и научно-

приложен характер. 

 

 Учебно-преподавателска дейност: 

Доц. д-р Р. Коларов изнася лекции и води семинари и упражнения със студенти, 

специализанти и докторанти.  Провежда изпити за признаване на специалности.  

Освен това обучава специализанти, разработва учебни планове и програми.  

Оказва методична помощ като Национален консултант по лицево-челюстна 

хирургия. 
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 Заключение: 

 

Всички посочени факти от професионалната биография, научната продукция, 

диагностично-лечебната и учебно-преподавателска дейност на доц. д-р Росен 

Господинов Коларов, д.д., изцяло съответстващи на законовите изисквания в ЗРАСРБ, 

Правилника за приложението му, както и Правилника на МУ – Варна, ми дават 

достатъчно категорично основание да препоръчам на Научното жури да гласува 

положително и да му бъде присъдена Академичната длъжност „доцент по лицево-

челюстна хирургия” към МУ – Варна. 

 

19.05.2014 г.      С уважение: 

гр. Варна       проф. д-р Р. Маджов, д.м.н. 


