
Р Е Ц Е Н З И Я  

От проф. Соня Колева Тончева, дм 

Ръководител Катедра „Здравни грижи”, ФОЗ, МУ – Варна 

ул.Марин Дринов, 55, Варна 9002, GSM 0888348554, 

 e-mail: toncheva2960@abv.bg 

Национален консултант по Здравни грижи 
Председател на Научното жури, съгласно Заповед №Р-109-339/24.08.2016г. на 

Ректора на Медицински университет - Варна 

,  

Относно: процедура за заемане на академична длъжност „доцент”  
в област 7 „Здравеопазване и спорт”; професионално направление  7.4, Обществено 

здраве 7.1., научна специалност „Управление на здравните грижи”. за нуждите на УНС 

„Зъботехник“ – Медицински колеж към Медицински университет Варна. 

 

Настоящият конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” е обявен в ДВ, 

бр. 42 от 03.06.2016 г.  и в него участва един кандидат – Максим Иванов Симов, 

доктор асистент в УНС „Зъботехника“, МК при Медицински университет Варна. 

Съгласно заповед №Р-109-339/24.08.2016 на Ректора на Медицински 

университет – Варна съм Председател на Научно жури, изготвящ рецензия по 

процедура за заемане на академична длъжност „доцент” по научното направление 

в област 7 „Здравеопазване и спорт”; професионално направление  7.4, 

Обществено здраве 7.1., научна специалност „Управление на здравните 

грижи”. за нуждите на УНС „Зъботехник“ – Медицински колеж към Медицински 

университет Варна. 

За конкурса  ас. Максим Иванов Симов е представил всички необходими 

документи, съгласно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за  развитие на 

академичния състав на МУ- Варна, оформени в изряден вид. 

 

1. Кариерен профил на кандидата 

Ас. Максим Иванов Симов след придобиване на полувисше медицинско 

образование по специалност „Зъботехник” през 1978 г. в ПМИ „Д-р Н. Николаев“ 

започва работа като такъв в Окръжна стоматологична поликлиника – Варна до 

1983г..От същата година започва преподавателската си кариера в Медицински колеж 

- Варна като преподавател по практика в специалност „Зъботехник”. През периода 

2007/2011 г. е преподавател и е избран за  ръководител УНС „Зъботехник“, МК – 

Варна. По късно през 2011 година заема академична длъжност „Асистент“ Придобива 

последователно надграждащи образователни степени – През 2008 ОКС “магистър“ по 

Управление на здравните грижи,  МУ – Варна. През 2015 г.  Максим Симов е редовен 

докторант към катедра „Здравни грижи”, ФОЗ,МУ-Варна по научна специалност 

„Управление на здравните грижи“. През 2016 придобива ОНС „доктор” след защита 

на дисертационен труд на тема „ПРEДОСТАВЯНЕТО НА ЗЪБОТЕХНИЧЕСКИ 

УСЛУГИ ЧРЕЗ РАБОТА В ЕКИП ” в област 7 „Здравеопазаване и спорт”; 

професионално направление  7.4, Обществено здраве 7.1., научна специалност 

„Управление на здравните грижи”. Д-р Симов непрекъснато е раширявал теоретичната 

си и практическа подготовка чрез участия в различни форми на СДО (курсове и 

семинари), които са му помогнали да оформи управленските и преподавателските си 

умения.  



 Всичко това допринася за неговото изграждане като модерно мислещ и 

компетентен специалист в областта на образованието но зъботехника и 

Управление на здравните грижи. 

  

2.Общо описание на представените материали по конкурса  

Ас. Максим Иванов Симов е представил списък с общ брой на представената 

научна продукция 53 заглавия (31 пълнотекстови публикации и 1 монографичен труд  

и 1автореферат на дисертационен труд, 20 участия в конгреси, конференции и 

симпозиуми), разпределени по видове и по място на участие на кандидата в авторски 

колективи. Разпределението в наукометричен аспект на разглежданите позиции е 

както следва:  

 

Табл. 1. Разпределение на публикациите по видове 
Език 

Видове публикации 

Български Английски Руски Общо 

Дисертация/автореферат 1 - - 1 

Самостоятелни монографии  1 - - 1 

Глави в книги, учебници, 

сборници 
- - - - 

Публикувани статии в пълен 

обем 
10 8 13 31 

Участия в 

конгреси, 

конференции и 

симпозиуми   

В 

България 
3 2 - 5 

В чужбина 1 2 12 15 

Общо: 16 (30,20 %) 12 (22,60 %) 25 (47,20  %) 53 (100 %) 

 

 

По количествени показатели на критериите за присъждане на академичната 

длъжност „доцент”, на основание ПРАС в МУ - Варна, продукцията, представена  от  

кандидата значително надхвърля изискванията.  

По – голяма част от публикациите са отпечатани в авторитетни наши издания:  

Варненски медицински форум, Здравни грижи, Scripta Scientifica Medicinae Dentalis,  

и др. Останалата част са публикувани в сборници, като 8 са на английски език и 13 

на руски.   

 
Табл. 2. Разпределение по място на участие в авторските колективи 

Език 

Място на участие в  

авторските колективи 

Български Английски Руски Общо 

Самостоятелни трудове 5 - - 5 

Първи автор 3 1 1 5 

Втори съавтор 3 - 5 8 

Пореден съавтор 1 7 7 15 

Общо реални публикации: 12 8 13 33 



 

 

 

Ас. М. Симов  е самостоятелен или водещ автор на 10  от публикациите и 

пълнотекстовите доклади, втори и последващ автор в останалите 23 публикации от 

което проличава негвото водещо авторското участие в разработването на научните 

трудове.  

Кандидатът има създаден профил в „google scholar“ където има международна 

видимост за неговите  трудове в български и чужди списания, показател за 

публикационния му имидж и актуалност на тематиката, по която работи. 

Няма данни за Импакт фактор. 

Научната активност на ас. М. Симов  се изразява в сериозното представяне в 

разнородни научни форуми, свързани с денталната практика и здравни грижи в 

страната, за които са представени резюмета, което гарантира популяризиране на  

научната продукция.   

 Ас. Симов  е  Координатор на проект, финансиран от Фонд „Наични 

изследвания“ 2014 – ФНИ Б 02/272 – 3D принтиране и приложението му в 

съвременните методи за лечение в протетичната дентална медицина . 

 

3. Оценка на научно-изследователската и научно - приложната дейност на 

кандидата 

Представените 33 научни публикации, с които кандидата участва в конкурса 

за доцент съдържат научно-приложни приноси в следните основни научни 

направления: 

 

 Зъботехническо материалознание 

 Технология на зъбните протези 

 Работата в екип и ролята на денталният асистент 

 Качество на денталните услуги  

 Вариа 

 

Зъботехническо материалознание 

В 5 от представените публикации (монографичен труд, 3, 4, 14, 23) са включени 

резултати от 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. Също така са представени 

предимствата и недостатъците на фасетите, изработени от композит и порцелан. 

Направен е подробен обзор на видовете моделни материали. 

 

Технология на зъбните протези 

В тази тематична област са представени по – голяма част от научните трудове на 

кандидата. В 17 публикации е засегнат проблема за технологията на зъбните протези 

(монография, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27). В монографичният труд  и 

някои статии са представени най-съвременните технологии в зъбопротезирането, 

навлезли и използвани в зъботехниката и денталната медицина през последните години. 

Представени са методите за неподвижно протезиране върху импланти. Детайлно е 

разгледано приложението на лазерите в протетичната дентална медицина. Изяснени са 



особеностите на технологията за естетично възстановяване с тънки фасети. Разгледани 

са често използвани 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. Описани са резултатите 

от проведен експеримент за дефектите на денталните мостове, изработени чрез леене и 

послойно лазерно синтероване. Разгледана е микроструктурата на фиксираните дентални 

конструкции, изработени чрез адитивните технологии. Направен е анализ на моделите, 

изработени с CAD/CAM системи. Представени са клинични случаи, изработени с 

помощта на съвременните технологии, използвани в зъбопротезирането. 

 

Работа в екип и ролята на денталния асистент 

Максим Симов е посветил научно – изследователската дейност  по 

дисертационния си труд на работата в екип и ролята на денталния асистент в него, като 

са направени проучвания в тази област. Практически в дисертационният труд е засегнат 

относително нов аспект от работата на денталния екип – взаимоотношения, комуникации 

и други аспекти свързани с разглеждането на пациента като част от екипа. Този подход 

на автора прави темата на дисертационния труд актуална. Актуалността се допълва и от 

разработеният и проучен чрез научното изследване Модел за ефективен екип в 

денталната медицина.  Авторът изяснява ролята на зъботехника и предлага и проучва 

необходимост от дентален асистент в екипа като координатор на здравните грижи за 

пациентите, насочвайки вниманието върху необходимостта от промяна в отговорността 

за дейностите свързани с денталното здраве.  

Задълбоченото проучване и приложената методология предоставят резултати, 

които биха били полезни при разработване и актуализиране на национални и регионални 

политики в областта на денталното здраве, както и изясняване на участието на 

зъботехниците в процеса и тази възможност засилва актуалността на избрания за 

проучване и анализиране проблем. 

Отделна глава на този проблем е посветена и в монографичният труд, като екипа 

и професията на зъботехника се разглеждат в контекста на съвременните условия в 

зъбопротезирането, свързани с широкото навлизане на цифровите и компютърни 

технологии. 

Научните трудове, в които се разглежда тематиката са 5 (10, 11, 21, 22, 31). 

Очертана е ролята на екипа при внедряването на иновации в денталната медицина.  

 

Качество на денталните услуги 

Тази област обхваща 2 публикации (25, 26, ) в които са представени изследвания 

на мнението на пациентите, използвали денталните услуги предоставени от студентите 

по дентална медицина , обучаващи се във ФДМ – Варна. Резултатите от тези проучвания 

показват, че към настоящият момент в учебното заведение се предоставя качествено 

обучение, което ефективно подготвя младите специалисти за реализацията им на пазара 

на труда. 

 

Вария 

В тази област влизат 4 публикации (24, 28, 29, 30). В тази група са включени 

статии, свързани с клинични случаи и особености в денталната медицина, както и такива 

свързани с денталното лечение на деца. Ас.Максим Симов в тези публикации прави  

експертна оценка относно усложненията, които са свързани с различните клинични 

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

 



 

4.Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата  

 Ас. Максим Иванов Симов е утвърден и уважаван преподавател в областта 

на зъботехниката с 33 години преподавателски стаж в МК-Варна.От 2007г. до 

момента е избиран за ръководител УНС„Зъботехник“ в МК – Варна, а от 2011г. е 

заема академична длъжност „асистент“. Води лекции по Анатомия и морфология на 

зъбите, Естетическо и цветово оформление на зъбопротезните конструкции. Упражнения 

осъществява  по дисциплините:  Технология на зъбните протези, Анатомия и морфология 

на зъбите, Естетическо и цветово оформление на зъбопротезните конструкции. 

Годишната учебна натовареност на ас. Симов  по академична  справка, за 

последните пет години възлиза средно на повече от 700 часа и надхвърля 

утвърдения норматив от 324 часа. 

Разработил е  самостоятелно или в колектив учебни програми по специфични 

дисциплини за специалностите, в които преподава и много дидактически тестове. Ас. 

Симов работи много активно с дипломанти, бакалаври и магистри от специалността 

Управление на здравните грижи като наставник на преддипломен педагогически и 

управленски стаж. 

Участвал е в подготовката на програмни акредитации на специалност 

„Зъботехник“, както и в научни форуми, организирани от МК на МУ- Варна. 
  

5. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните условия 

и наукометрични показатели – МУ- Варна. 

Обемът на представената от  ас. Максим Симов,  научна продукция  надвишава 

основните наукометрични показатели, предвидени в Правилника на МУ- Варна за 

заемане на академичната длъжност „доцент”. Прави впечатление актуалността на 

разглежданата тематика в съответния времеви порядък. Научната дейност и приносите 

се отнасят както до предоставяне на нова информация, така и до формиране на хипотези 

и теоретични обобщения. Проучванията на д-р Симов са методически добре поставени, 

предоставящи теоретични изводи и практико-приложни решения. Кандидатът  е 

утвърден преподавател, владеещ лекционното изкуство в много области на 

зъботехниката.   

Лични впечатления 

Познавам лично  Максим Симов повече от 10 години. Преподавала съм му в 

магистърската програма по Управление на здравни грижи и съм била негов научен 

ръководител на успешно защитената от Симов докторската дисертация. Считам, че 

натрупаният административен и практически опит, както и преподавателските му 

умения са създали възможност да подбира актуални за страната проблеми, 

разработването на които обогатяват зъботехниката и денталното обслужване като 

фокусира научните проучвания върху участието на зъботехника. Владеенето на два 

чужди езика, непрекъснатото обучение в престижни образователни институции у нас и 

в чужбина са дали възможност да бъде оценен правилно чуждия опит за екипната работа 

в денталната практика, да се предложи нова професия дентален асистент на тази основа, 

да се предвидят някои промени и да бъдат дадени препоръки относно един толкова важен 

проблем. Симов притежава много добри умения за работа в екип и способност за вземане 

на самостоятелни и съгласувани решения, ориентирани към постигане на високи 

резултати. Добронамерен към колеги и студенти, отзивчив и внимателен Симов е 

уважаван колега и професионалист, поради което и от 1997 година е ръководител на УНС 

„Зъботехник“.    

     

       6. Заключение. 



Ас. Максим Симов умело съчетава преподавателската, научна и обществена 

дейност. Той е задълбочен изследовател със сериозни научни интереси и значими 

научно-приложни приноси. Отличава се с перспективно мислене, отлични 

комуникативни способности и коректно отношение към колегите.  

 

Въз основа на положителната оценка на учебно-преподавателската дейност, 

научната значимост на научните трудове и отзвука, който са получили в нашата 

литература намирам за основателно да предложа на Научното жури  да предложи на 

Ректора на Медицински университет – гр. варна  кандидатурата на Максим Симов 

за заемане на академичната длъжност ”доцент” (в област 7 „Здравеопазаване и 

спорт”; професионално направление  7.4, Обществено здраве 7.1., научна специалност 

„Управление на здравните грижи”) в МК - Варна.   

 

 
                                      

Дата: 12.09.2016г.                                         ЧЛЕН НА ЖУРИТО: 

                                                                 Проф.Соня Тончева, дм. 
 

 


