
С Т АН О В И Щ Е  

 

по конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент" в област на 
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 
7.2. Стоматология, научна специалност „Оперативно зъболечение и 
ендодонтия“ (обявен в ДВ, бр. 34/03.05.2016 г.) за нуждите на Катедрата по 
консервативно зъболечение и орална патология на ФДМ, МУ – Варна 
 

кандидат д-р Цветелина Илиянова Борисова-Папанчева, дм 
Главен асистент в Катедрата по консервативно зъболечение и орална 
патология на ФДМ, МУ – Варна 
 

от проф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, дмн, ръководител на Катедрата 
по образна и орална диагностика на ФДМ, МУ – София (заповед № Р-109-
265/15.07.2016 г. на Ректора на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев 
Стоянов” – Варна, като член на научно жури за изготвяне на становище) 
 

 

1. Данни за конкурса 

Документите на д-р Цветелина Илиянова Борисова-Папанчева, дм, по 

конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” са представени в срок 

и в съответствие с изискванията на Закона за развитието на академичния 

състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагането на 

ЗРАСРБ, както и чл. 92 (ал. 5 и 6), чл. 93 (ал. 1) и чл. 96 (ал. 1) от ПРАС в – 

Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. 

2. Кратка професионална и творческа биография на кандидата за 

заемане на академичната длъжност „доцент” 

Д-р Цветелина Илиянова Борисова-Папанчева, дм, е родена на 

25.05.1982 в София. 

2006 г. – магистър по стоматология, Стоматологичен факултет, 

Медицински университет – София. 

2008 г. до момента – Медицински университет – Варна, Факултет по 

дентална медицина, Катедра по консервативно зъболечение и орална 

патология, административен асистент и главен асистент от март 2016 г. 

12.2013 г. – придобива специалност Оперативно зъболечение и 

ендодонтия 

11. 2014 г. – Университетски медико-дентален център. 

04. 2015 – зачислена за специализация по Обща дентална медицина. 

09.2015 г. – придобива ОНС "доктор" след успешно защитен публично 

дисертационен труд на тема „Оздравителни процеси на периапикални 

възпалителни изменения от ендодонтски произход след ретроградно 

запълване”. 

Участие в научни форуми 

Втори научен конгрес, 13–14 октомври 2012 г. София, Трети научен 

конгрес, 23–24 ноември 2013, София, IМАВ 2014, ICAD 2015 София. 
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Владее отлично писмено и говоримо английски език и много добри 

компютърни компетентности. 

3. Оценка на представените в конкурса публикации и приносите на 

кандидата 

В съответствие с изискванията на ЗРАСРБ д-р Борисова е представила 

общ списък на своите публикации. В списъка на резюметата са посочени 

научните трудове, с които кандидатът участва в конкурса и е представил за 

рецензиране. 

Д-р Борисова-Папанчева, дм, е представила автореферата на 

дисертационния си труд на тема „Оздравителни процеси на периапикални 

възпалителни изменения от ендодонтски произход след ретроградно 

запълване” за придобиване на ОНС „доктор”, ФДМ, МУ – Варна, 2015; 

монография „Комбинирани подходи и методи при лечение на възпалителните 

заболявания на пулпата и периодонциума” (МУ – Варна, 2016, 176 стр.) и 

списък с 32 публикации в различни научни издания, в който са включени и 3 

участия в учебник „Биосъвместимост в оралната медицина” (Мединформ, С., 

2016). Представила е също така списък за 8 участия в научни форуми и списък 

за 11 цитирания. 

– Монография „Комбинирани подходи и методи при лечение на 

възпалителните заболявания на пулпата и периодонциума (МУ – Варна, 

2016, 176 стр.) 

Съвременната ендодонтия представя различни комбинирани подходи 

при лечение на периапикални лезии от ендодонтски произход. В ежедневната 

практика се налага най-вече комбинираният метод на едновременно 

ендодонтско и хирургично лечение, което изисква съвместна работа на 

специалист ендодонт и орален хирург. Личният поглед на д-р Борисова, както и 

на хирурзите от екипа, извършващ съвместната дейност, обогатява 

едновременно българската школа по ендодонтия и по орална хирургия. 

Онагледена е с авторски таблици, фигури и снимков материал. Монографията е 

полезно учебно помагало за студенти, специализанти, докторанти и клиницисти 

– лекари по дентална медицина. 

В цялостната си научна дейност д-р Борисова има съществени приноси, 

като: 

- Клиничното приложение на периапикална паралелна рентгенографска 

техника със силиконов регистрат на оклузията за индивидуално позициониране 

за отчитане на ранните и късните резултати преди и след извършването на 

апикална резекция с или без ретроградна заплънка. 

- Създаденият метод за оценка на наличие или липса на периапикална 

лезия чрез въвеждане на нов индекс, с помощта на софтуерен анализ на ОПГ. 

- Проведеното сравнително изследване на площта, обема и плътността 

на периапикалната костна лезия и костната плътност в областта на ъгъла на 

долна челюст с помощта на СВСТ. 
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4. Оценка на преподавателската дейност на кандидата 

Гл. ас. д-р Цветелина Илиянова Борсова-Папанчева, дм, започва 

преподавателската си дейност в Медицински университет – Варна, на 

18.02.2008 година. През последните пет учебни години води лекции и 

упражнения на студентите от Факултета по дентална медицина. 

От юни 2016 г. ръководи първи университетски курс за естетични 

възстановявания в антериорната и постериорната област – теория и практика 

към МУ – Варна. Ръководител на 1 специализант. 

Член е на БЗС, Българско дружество по дентална медицина. 

Личните ми впечатления от д-р Цветелина Борисова са от целия курс 

на обучение във Факултета по дентална медицина в София, както и от годините 

й като преподавател във ФДМ – Варна. Тя притежава всички качества на добър 

академичен преподавател, на отличен лечител, както и на млад учен с 

непрекъснато желание за усъвършенстване в научноизследователската, 

лечебнодиагностичната и преподавателска дейност. След дипломирането си тя 

сподели с мен желанието си да продължи по-нататъшното си развитие като 

преподавател и то точно във ФДМ – Варна. Сега съм изцяло удовлетворена, че 

тя успя в трудния път на науката и мисля, че може да служи за пример на други 

млади колеги. 

Заключение 

Д-р Цветелина Борисова участва в конкурса с научна продукция, 

преподавателски опит и професионални постижения, в които се съдържат 

научни и научноприложни приноси, които отговарят напълно на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 

Правилника за прилагането на ЗРАСРБ, както и Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 

Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. 

Това ми дава основание с пълна убеденост да изразя своята 

положителна оценка и да препоръчам на членовете на уважаемото научно 

жури да гласуват положително д-р Цветелина Илиянова Борисова-Папанчева, 

дм, да заеме академичната длъжност „доцент” по професионално направление 

7.2. Стоматология, научна специалност „Оперативно зъболечение и 

ендодонтия“ в Катедрата по консервативно зъболечение и орална патология на 

ФДМ, МУ – Варна. 
 

София, 11 август 2016 г. 

 
(проф. д-р А. Киселова-Янева, дмн) 

 


