
Р Е Ц Е Н З И Я 
 

от проф. д-р Цветан Любенов Тончев, дм 

Декан на Факултетa по дентална медицина – Варна, 

Началник Клиника по ЛЧХ – УМБАЛ „Света Марина"-Варна 

 

на конкурс за научно звание „професор" 

научна специалност „Протетична дентална медицина" 

обявен в ДВ бр. 95 от 29.11.2016 год. 

за нуждите на катедра „Протетична дентална медицина" 

при ФДМ към МУ-Варна 

 

 

По конкурса за заемане на академичната длъжност „професор" по 

научната специалност „Протетична дентална медицина" съгласно обява в 

ДВ бр.95 от 29.11.2016 год. е подал документи и е допуснат единствен 

кандидат – доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.н. Предоставени са 

ми всички необходими за изготвяне на рецензия документи. Рецензията е 

изготвена съобразно Закона за развитие на академичния състав на 

Република България (ЗРАСРБ), Правилника за приложението му и 

Правилника за PAC на МУ - Варна. 

 

Доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.н. е роден на 08.04.1968 год. 

в гр. Варна. През 1993 год. завършва Медицински университет – Пловдив, 

специалност „Стоматология“. През 1997 год. придобива специалност по 

Протетична дентална медицина в Медицински университет – София. През 

2007 год. успешно защитава дисертационен труд на тема „Възможности 

за лечение на пациенти с алергии към метали и сплави, с конструкции от 

лабораторни композити върху естествени зъби и импланти“ и придобива 

образователна и научна степен „доктор“ към Специализиран научен съвет 

по Стоматология и Лицево-челюстна хирургия при ВАК, гр. София. През 

2010 год. придобива научно звание „Доцент”, а през 2011 год. – 

квалификационна степен: Експерт по имплантология към DGOI 

(Немската асоциация по имплантология). През 2014 год. придобива 

специалност по Дентална имплантология в Медицински университет – 

Варна. През 2016 год. успешно защитава дисертационен труд за научна 

степен „доктор на медицинските науки“ по научната специалност 

„Ортопедична стоматология“, в професионално направление 7.2. 

Стоматология от област висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 

тема: „Биологична концепция за имплантологично лечение на изцяло 

обеззъбена долна челюст с неснемаеми протезни конструкции“.  



В периода 1996 – 2005 год. доц. д-р Методи Абаджиев е хоноруван 

преподавател по  Технология на зъбните протези към Медицински колеж – 

Варна. От 2008 год. е асистент в Катедра по Протетична дентална 

медицина към Факултета по дентална медицина, МУ-Варна и заместник 

ръководител на УНС „Център по зъбопротезна имплантология”. От 

септември 2011 год. е Ръководител Катедра „Протетична дентална 

медицина и ортодонтия“. През 2016 год. катедрата е обособена като 

самостоятелна като доц. Абаджиев остава Ръководител катедра на 

катедрата „Протетична дентална медицина“. През 2014 год. е назначен и 

към момента е действащ Заместник декан по научна дейност, кариерно 

развитие и международни отношения към Факултета по дентална 

медицина, МУ-Варна. 

 

Оценка на количествените н качествени показатели: 

Доц. д-р Методи Абаджиев, д.м.н. е защитил две дисертации: 

 За образователна и научна степен „доктор" на тема: „Възможности 

за лечение на пациенти с алергии към метали и сплави, с 

конструкции от лабораторни композити върху естествени зъби и 

импланти“; 

 За научна степен „доктор на медицинските науки“ на тема: 

„Биологична концепция за имплантологично лечение на изцяло 

обеззъбена долна челюст с неснемаеми протезни конструкции“. 

 

През 2016 год. издава монографичен труд на тема: „Лечение на цялостно 

обеззъбяване с надимплантатни протезни конструкции“ (Университетско 

издателство МУ-Варна, 2016 год., ISBN: 9786197137941). Автор е на 57 

научни труда, от които 25 (43,8%) на български език, 30 (53,7 %) на 

английски език и 2 (3,5%) на руски език. Има участие в 7 учебници и 

учебни помагала: 

 “Ръководство за обучение по зъбопротезна имплантология”; 

  “Зъбопротезна имплантология”; 

 “Алергология и орална медицина – принципи и практики”; 

 „Imunopathology and Imunomodulation“; 

 “Медицински справочник за биологичната съвместимост в оралната 

медицина”; 

 “Видове системи за работни модели в зъботехниката”; 

 „Репетиториум по дентална имплантология“. 

 

Самостоятелно написани са 2 дисертации, 1 монографичен труд и 18 

статии (37,5%) от научните трудове. Първи автор е на 9 (16%) научни 

труда, втори автор - на 13 (23,20%) и пореден на 13 (23,20%) научни 

труда.  



В настоящия конкурс за придобиване на академична длъжност 

„Професор“ по научната специалност „Протетична дентална медицина", 

доц. д-р Методи Абаджиев, д.м.н. участва с 1 монография, 6 учебни 

помагала и 25 пълнотекстови научни публикации, от които в чужди 

списания – 7 и в българска научна периодика - 18.  

 

Доц. д-р Методи Абаджиев е участвал в множество в национални и 

международни конгреси, конференции и симпозиуми като има 

представени над 50 научни съобщения. 

 

От представената справка за публикации, импакт фактора на доц. д-р 

Методи Абаджиев е 0,664. 

 

Научните статии на автора са цитирани общо 40 пъти, от които 32 чужди 

и 8 български автори. 

 

Научен ръководител е на общо седем докторанта, от които трима успешно 

защитили образователна и научна степен „доктор". 

 

Ръководител е на петима специализанти по Протетична дентална 

медицина към МУ-Варна, от които двама придобили специалност. 

 

Участва в два научноизследователски проекта към Министерството на 

образованието и науката: 

 Абаджиев М., Колектив Технически университет – Варна. Тема: 

„Създаване и изследване на градиентно-структурирани микро- и 

нано-слоеве върху титанови зъбни импланти“. Проект към МОМН, 

2011 година. 

 Тончев Цв., Ц. Дикова, М. Абаджиев, Ив. Катрева, Дж. Дендов и 

колектив. Тема: „3D принтиране и приложението му в съвременните 

методи за лечение в протетичната дентална медицина”.  Проект, 

финансиран от фонд „Научни изследвания“,  договор № 

Б02/19/12.12.2014 год. 

 

По-важни научни приноси: 

Научната и публикационна активност на доц. Абаджиев може да се 

систематизира в следните направления: 

 Протезиране със снемаеми и неснемаеми конструкции върху 

естествени зъби;  

 Протезиране със снемаеми и неснемаеми конструкции върху 

имплантати; 

 Лечение на тоталното обеззъбяване с надимплантатни конструкции; 

 Дентална алергология; 



 Предпротетична подготовка; 

 Дигитална дентална медицина. 

 

Дисертационните и монографичен труд са на теми: 

 Възможности за лечение на пациенти с алергии към метали и 

сплави, с конструкции от лабораторни композити върху естествени 

зъби и импланти – дисертационен труд; 

 Биологична концепция за имплантологично лечение на изцяло 

обеззъбена долна челюст с неснемаеми протезни конструкции – 

дисертационен труд; 

 Лечение на цялостно обеззъбяване с надимплантатни протезни 

конструкции – монографичен труд. 

 

По-важните приноси са следните: 

 Представени са съвременни материали, използвани в 

зъбопротезирането; 

 Представени са предимствата и недостатъците на фасетите, 

изработени от композит и порцелан; 

 Разгледани са преимуществата и недостатъците на 

конвенционалната кюветна техника и IVOCAP технологията за 

изработване на цели поротези; 

 Предложена е рационализация  и е подадено предложение за 

полезен модел за устройство за инжекционно шприцване на 

пластмасса за снемаеми конструкции; 

 Схематично са представени алгоритми за употреба на системи за 

отливане на работни модели, съобразно резултати получени от 

проведените изследвания и клиничните случаи; 

 Участие с глава в учебника: Imunopathology and Imunomodulation, 

третираща проблемите на пациенти на бисфосфонатна терапия, 

имащи нужда от имплантологично лечение; 

 Предложен е алгоритъм за лечение на изцяло обеззъбена долна 

челюст с неснемаеми протезни конструкции, който включва общо 

12 точки; 

 Приложена е  за първи път в България и документирана  техника за 

минимално инвазивно повдигане на пода на максиларния синус с 

помощта на пиезохирургия и хидродинамичното налягане на 

охладителната течност; 

 Разработени възможностите за създаване на работни модели и 

протезни конструкции с помощта на съвременни 3D принтери и 

специализиран софтуер. 

 

 



Създадени са 14 учебни филма: 

- Цялостна протетична рехабилитация; 

- Препарация на твърди зъбни тъкани за обвивни корони; 

- Директно щтифтово изграждане; 

- Еднофазова отпечатъчна техника; 

- Използване на лицева дъга; 

- Сваляне на металокерамични конструкции и изработване на 

имедиатна временна мостова конструкция; 

- Изработване на имедиатна, временна, назъбна протеза; 

- Синуслифт с латерален достъп с едномоментно поставяне на 

имплантати в първи квадрант; 

- Цистектомия; 

- Имедиатно поставяне на имплантати; 

- Техника на оптичния отпечатък; 

- Експлантация на остеинтегриран имплантат поради фрактура; 

- Отпечатък с трансфери с отворена лъжица; 

- 3D клинично навигирана имплантология. 

 

Курсове и специализации: 

Доц. д-р Методи Абаджиев е участвала в редица специализирани курсове 

и семинари у нас и в чужбина: 

• 1995 год. - Комбинирано протезиране Мюнхен, Германия, проф. Г. 

Мюлер; 

• 1998 год. - Работа с лабораторен композит Таргис Вектрис на 

Ивоклар-Вивадент; 

• Биофункционална протетична система – Лихтенщайн; 

• 2001 год. - Обработка на кореновия канал чрез непрекьсната 

ротация с никел-титанови инструменти, проф. Джошуа Мошонов; 

• 2001 год. - Водена тьканна регенерация, проф. Марк Данан; 

• 2002 год. - Гнатологични аспекти на протетичните конструкции, 

д-р Г. Мьорих; 

• 2002 год. - Микроендодонтия, проф. Джошуа Мошонов; 

• 2002 год. - Пародонтална костна хирургия, проф. Марк Данан; 

• 2003 год. - ТБР имплантати - 2 нива, проф. Мишел Апари; 

• 2004 год. - Мукогингивална хирургия, проф. Марк Данан; 

• 2004 год. - Интраосални винтови имплантати и протезиране, акад. 

Проф.Н. Попов д.м.н.; 

• 2005 год. - Имплантология и пародонтология, проф. Марк Данан; 

• 2005 год. - Работа с ортодонтски мини имплантати, д-р Артуро 

Фортини – Флоренция; 



• 2006 год. - Анатомията в оралната имплантология, Д-р Щтефан Иде; 

• 2007 год. – Цялостно имплантологично имедиатно въстано-вяване, 

д-р Д. Салви, Тревизо; 

• 2008 год. - Направлявана костна регенерация, д-р Франческо 

Ведове, Басано; 

• 2008 год. - Синуслифт с латерален достъп, д-р Гуидo Ян Кистерс, 

Виттен; 

• 2008 год. - Хидропневматичен синуслиф, д-р Андреас Курек, Бордо  

• 2009 год. - Употребеа на BMP 2 при аугментационни процедури, д-р 

С. Джованович; 

• 2009 год. - Съвременни имплантологични концепции, проф. Томас 

Бернхард, Виена; 

• 2009 год. - Съвременно планиране на имплантологичното лечение 

проф. В. Силверио; 

• 2009 год. - Дистракционна остеогенеза, проф. Дунче, Карлсруе; 

• 2010 год. - Имплантологични концепции, Д-р Франческо Ведове; 

• Цялостен курс на обучение на немската асоциация по 

имплантология DGOI: Curriculum Implantologie и придобит 

Сертификат от New York University-College of Dentistry. 

 

Членство в научни дружества: 

 БЗС (Български зъболекарски съюз); 

 Българско научно дружество по дентална медицина; 

 БОПОИ (Българско Общество по Пародонтология и 

Имплантология); 

 БАЕС(Българска Академия по Естетична Стоматология); 

 БАОИ (Българска Асоциация по  Орална Имплантология); 

 BaSS (Balkan  Stomatological Society); 

 ICOI (International Congress of Oral Implantology); 

 DGOI (Deutsche Geselschaft für Orale Implantology; 

 EAO(European Association for Osseointegration); 

 

Членство в редакционни колегии: 

 Scripta Scientifica Medicinae Dentalis; 

 Biotehnology&Biotehnology equipment; 

 Journal of IMAB. 

 

Лечебна дейност: 

От 2008 год. доц. д-р Методи Абаджиев, д.м.н. е Управител и действащ 

лекар по дентална медицина към ДЦ-Център по дентална практика 

„Абаджиеви“ ЕООД гр. Варна. Доц. Абаджиев е утвърден 

висококвалифициран специалист, всеотдаен клиницист, организиран, 



трудолюбив, отговорен, амбициозен, доказал своя безспорен научен 

потенциал. 

 

Преподавателска дейност 

Преподавателската дейност на доц. д-р Методи Абаджиев, д.м.н. е 

свързана с провеждането на лекционни курсове и упражнения по 

Протетична дентална медицина на студенти по дентална медицина 

българоезично и англоезично обучение от първи до пети курс, 

стажант-лекари по дентална медицина, както и на специализанти и 

докторанти. По справка от учебен отдел общата му учебна натовареност 

на учебна година за последните четири години е от 270 до 316 

академични часа.  

Доц. Абаджиев е член на Комисията за етични научни изследвания и 

Съвета по хирургически болести на МУ-Варна. 

 

 

Заключение 

 

Направената комплексна оценка на кандидатурата на доц. д-р Методи 

Захариев Абаджиев, д.м.н. ми позволява да потвърдя, че той покрива 

наукометричните изисквания за заемане на академичната длъжност 

„Професор" на МУ-Варна. Преподавателският стаж, учебната работа и 

личните качества ми дават пълното основание убедено да предложа на 

Научното жури да присъди академичната длъжност „Професор" по 

„Протетична дентална медицина" за нуждите на Катедра по 

Протетична дентална медицина към Факултет „Дентална медицина“ при 

МУ-Варна на доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.н. 

 

 

 

          

18.03.2017 год.        

гр. Варна       проф. д-р Цветан Тончев 


