
СТАНОВИЩЕ 

от 

Доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. 

Факултет по обществено здравеопазване   

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна 

Член на Научно жури съгласно Заповед №Р-109-304/02.08.2016г.  

на Ректора на Медицински университет - Варна 

 

 

Относно:  Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент" в област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено 

здраве и научна специалност „Управление на здравните грижи " за нуждите на 

Медицински колеж – Варна, УНС „Зъботехник”, Медицински университет – Варна, 

обявен в ДВ, бр.42/03.06.2016г. 

 

В обявеният конкурс участва един кандидат – Максим Иванов Симов, доктор. 

Представен е необходимият пълен комплект от административни документи според 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България, 

Правилника за приложението му и Правилника за развитие на академичния състав на 

Медицински университет – Варна.  

 

1. Кариерен профил на кандидата 

 

След придобиване на професионална квалификация „Зъботехник” в Полувисш 

медицински институт Варна през  1978г. Максим Симов  продължава образованието си 

в Медицински университет – Варна, където придобива магистърска степен (2008г.) по 

специалност „Управление на здравните грижи”.  През  2015 г., след успешна защита на 

дисертационния си труд „Предоставянето на зъботехнически услуги чрез работа в 

екип” той придобива образователната и научна степен „доктор” по научна специалност 

„Управление на здравните грижи”.  

Максим Симов започва трудовият си стаж през 1979г. като зъботехник в Окръжна 

стоматологична поликлиника в гр. Варна.От 1983 година е преподавател по зъботехника 

към Медицински колеж – Варна, МУ – Варна. От 2007 година е ръководител на УНС 

„Зъботехник”  

Той участва в проект ФНИ Б 02/272 „3D принтиране и приложението му в 

съвременните методи за лечение в протетичната дентална медицина” (2014г.) и в 

множество национални и международни форуми. 

  

2. Обща характеристика на научно изследователската и научно-приложната 

дейност на кандидата  

 

Максим Иванов Симов, доктор   има представени общо 33 научни труда.  

            Приложените за участие в конкурса документи доказват високата научна 

активност на кандидата – в изследователски, публикационен и научно-приложен аспект. 

Максим Симов кандидатсства в конкурса с достатъчно по обем научно творчество – с 

приносен характер и широк тематичен обхват, което напълно покрива изискванията на 

Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Варна.  

 

Разпределението им в наукометричен аспект е както следва: 



 Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен  „Доктор”; 

 Монографичен труд; 

 Пълнотекстови публикации - 31 в списания и сборници, от които 16 в периодични 

научни списания и 15 в сборници ( от които 18 в  чужбина); 

 

          Монографичния труд на тема „Технологии и материали в съвременното 

зъбопротезиране“  на 108 стандартни страници (без библиографията) представящ  един 

от най-интензивно развиващите се дялове на денталната медицина и зъботехниката – 

технологии и материали в съвременното протезиране.  Направен е опит да се проследят 

и регистрират съвременните технологии и съответните материали, които се използват в 

съвременното зъбопротезиране. Разгледани и класифицирани са CAD/CAM системи, от 

техния първообраз до най-новите такива. Обърнато е внимание на проблемите в 

зъботехническата лаборатория при избора на технология и конкретен материал и са 

направени обобщения и препоръки при изработването на зъбопротезните 

конструкции.Монографичцният труд е насочен  както към студентите по дентална 

медицина, така и от студентите, обучаващи се в МК, специалност “Зъботехник”. Може 

да бъде и помагало на ръководителите на СМТЛ при избор апаратура и технология, която 

да бъде конкурентноспособна на пазара на дентални услуги. Тъй като новите технологии 

изискват друг вид обучение, не само на студентите, но и на практикуващите зъботехници 

и лекари по дентална медицина, е необходимо да се акцентира върху работата в екип не 

само по време на обучението, но и след това. 

Монографията е илюстрирана с 7 таблици и 63 фигури. Библиографията 

съдържа 187 източника, от които 9 на кирилица. 

 

        Представените публикации са в утвърдени научни издания, като „Социална 

медицина”, „Здравни грижи”, „Варненски медицински форум”, „Journal of IMAB – 

Annual Proceedings”, „Scripta Scientifica Medicinae Dentalis”, „Machines, Technologies, 

Materials” и др. Всички публикации са коректно описани и приложени в пълен обем към 

материалите за конкурса.  

       Доказан е много висок личен принос в реалните публикации и научни изяви на 

кандидата. Научната продукция на Максим Симов  се характериза с актуална тематика, 

приносен характер и потенциал за приложимост на научните резултати.  

 

         Изследователската работа и основните  научни  приноси  са фокусирани в следните 

тематични направления: 

 Зъботехническо материалознание; 

 Технология на зъбните протези; 

 Работата в екип и ролята на денталният асистент; 

  Качество на денталните услуги  

 Вария  

 

     Научните приноси са с теоретичен, методологичен и подчертан практико-приложен 

характер – както оригинални, така и потвърждаващи съществуващите научни знания.  

      Особено ценни и оригинални са приносите в областта на зъботехническо 

материалознание. Детайлно са анализирани проведени изследвания и клинични случаи 

от дългогодишната практика на автора. Представени са съвременните материали 

използвани в зъбопротезирането. Разгледани са подсилените дентални керамици, 

циркониевият диоксид и един представител на съвременните композити – РЕЕК. 



Задълбочено са  представени предимствата и недостатъците на фасетите, изработени от 

композит и порцелан. Направен е подробен обзор на видовете моделни материали. 

      Ценни са приносите, свързани  със  технология на зъбните протези. Задълбочено са 

представени съвременни технологии в зъбопротезирането, навлезли и използвани в 

зъботехниката и денталната медицина през последните години, както и методите за 

неподвижно протезиране върху импланти. Детайлно е представено приложението на 

лазерите в протетичната дентална медицина. Анализирани са особеностите на 

технологията за естетично възстановяване с тънки фасети. Проведено е задълбочено 

изследване относно  използваните съвременни опорно – задръжни елементи, използвани 

при частичното протезиране. Описано е изработването на дублажни модели за 

неподвижни протезни конструкции. Изследвана е геометричната точност на 

неснемаемите мстови конструкции, изработени посредством адитивните технологии. 

Представени  са резултатите от проведен експеримент за дефектите на денталните 

мостове, изработени чрез леене и послойно лазерно синтероване. Детайлно е 

анализирана микроструктурата на фиксираните дентални конструкции, изработени чрез 

адитивните технологии. Направен е анализ на моделите, изработени с CAD/CAM 

системи.  

      Актуални и оригинални са приносите в областта на ролята на денталния асистент, 

като част от екипа в денталните клиники. Представен е модел на интердисциплинарен 

дентален екип и насоки за ефективна комуникация и работа в този екип. Професията на 

зъбитехника е разглеждана в контекста на събременните условия в зъбопротезирането, 

свързани с широкото навлизане на цифровите и компютърни технологии. Детайлно е 

представена ролята на екипа при внедряването на иновации в денталната медицина, 

3необходимостта от дентален асистент и ролята му в предоставянето на дентални услуги 

и професията на зъботехника при съвременните условия. 

      Оригинални са приносите свързани с качество на денталните услуги.  Проведено е 

задълбочено изследване на мнението на пациентите, използвали денталните услуги 

предоставени от студентите по дентална медицина , обучаващи се във ФДМ – Варна. 

Представени са резултатите от тези проучвания, които  показват, че към настоящият 

момент в учебното заведение се предоставя качествено обучение, което ефективно 

подготвя младите специалисти за реализацията им на пазара на труда. 

Представени са проучвания на клинични случаи и особености в денталната медицина и 

к денталното лечение на деца. Представена е  оценка на усложненията, които са свързани 

с различните клинични прояви, заболявания и промяна в зъбния статус на пациентите. 

             

 

3. Оценка на учебно - преподавателската дейност  

 

Учебно-преподавателската дейност на кандидата е в сферата на неговата 

интердисциплинарна подготовка и научни интереси и е напълно релевантна на обявения 

конкурс. Той има над 37 години стаж по специалността и над 32 години преподавателски 

стаж в МУ-Варна, Медицински колеж – Варна. Аудиторна натовареност съответства на 

приетия от МУ-Варна норматив за преподавателска заетост. 

От справката за учебната натовареност Максим Симов, доктор   има учебна 

натовареност годишно 630 – 660 часа лекции и упражнения, при норматив 324  часа 

(Протокол №30/11.04.2011год.) 

Максим Симов, участва активно в теоретичното и  практическо обучение на 

студенти от специалност „Зъботехник”, като през последните пет години води лекции и 

практически упражнения по дисциплините: 

 Анатомия и морфология на зъбите; 




