
СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Славчо Крумов Димитров, дм, 

МУ-Варна, ФДМ, Катедра по консервативно зъболечение и орална 

патология, член на научно жури, назначено със заповед № Р-109-

79/09.05.2014 г. на Ректора на МУ – Варна 

 

Относно: конкурс за придобиване на научно звание  „ДОЦЕНТ  ПО 

ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ” при Катедрата по орална и 

лицево-челюстна хирургия на Факултета по дентална медицина – 

гр. Варна, обявен в ДВ бр. 105/06.12.2013 г. по професионално 

направление – 7  здравеопазване и спорт, направление 7.2 

Стоматология – научна специалност: Лицево-челюстна хирургия с   

кандидат 

доц. д-р Росен Господинов Коларов 

  

           Със заповед № Р-109-80/16.05.2014 г. на Ректора на МУ – Варна,   

съм определен да представя становище относно конкурс за придобиване на 

научно звание  „ДОЦЕНТ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ” при 

Катедрата по орална и лицево-челюстна хирургия на Факултета по 

дентална медицина – гр. Варна.   

 Единственият кандидат по обявения конкурс за придобиване на 

научно звание доцент е доц. д-р Росен Господинов Коларов, дм. 

 Доц. Коларов е представил всички изискуеми документи, посочени 

като задължителни от нормативната уредба. Кандидатът представя за 

рецензия и списъци и копия на научните си трудове, участия с постери и 

презентации в научни конгреси, участие в съставяне на учебници и учебни 

помагала и списък с учебните си ангажименти в Катедрата по Хирургична 

стоматология и ЛЧХ при Стоматологичен факултет, гр. София.    

 Доц. Росен Коларов е на 55 г. Завършва стоматология в 

Стоматологичен факултет – гр. София през 1984. Работи като участъков 

стоматолог в с. Дибич, окр. Шуменски. През юни 1985 г. е избран за 

редовен асистент в Катедрата по хирургична стоматология и ЛЧХ при 

Стоматологичен факултет, гр. София. През 1989 г. е избран за старши 

асистент, а през 1994 г. за главен асистент. 

 Като асистент д-р Коларов води упражнения на студенти 

стоматолози от 3, 4 и 5 курс по Пропедевтика и клиника на хирургичната 

стоматология и ЛЧХ, упражнения на студенти по медицина - 4 и 5 курс по 

Лицево-челюстна хирургия, провежда обучение на специализанти и 

стажанти. 

 От 2013 г. води лекционен курс по Пропедевтика и клиника на 

Оралната и ЛЧХ, като гост лектор във факултета по дентална медицина – 

Варна. 



 Има признати четири специалности : 

1989 г. - Хирургична стоматология, 1991 г. - Лицево-челюстна хирургия, 

2007 г. - Обща стоматология, 2008 г. – Социална медицина и здравен 

мениджмънт. 

 През 2005 г. д-р Коларов успешно защитава дисертация на тема 

„Социално-медицински аспекти на синдрома на Сьогрен”. 

 През 2007 г. е избран за доцент. 

 От 2001 г. и до сега е Управител на Специализираната болница по 

Лицево-челюстна хирургия в София. 

 Председател е на държавна изпитна комисия за придобиване на 

специалност по Лицево-челюстна хирургия. 

 Национален консултант е по Лицево-челюстна хирургия. 

 

  Оценка на научно-изследователската дейност: 

   В конкурса доц. д-р Росен Коларов участва с 55 научни публикации: 

дисертация – 1, реални публикации – 46 и научни доклади – 8. 

От тях: Автореферат на дисертация, 10 публикации в които е 

самостоятелен автор, 8 - първи автор, 10 – втори автор, 5 – трети, 13 – 

четвърти  - общо 46.  

  41 от научните разработки са публикувани в наши стоматологични и 

медицински списания, 3 в чужди списания. 

 Публикациите според представения списък от автора са 

разпределени в три  раздела: 

 

1. Автореферат на дисертационен труд и публикациите включени 

като части от него                                                                                         7                                                                                                

 

2. Научни публикации – 40, разпределени в 6 раздела: 

2.1 . Обзори и участие в монографии                                                                 7                       

2.2 . Диагностика и лечение на заболяванията в ЛЧО                                      7                                                                                            

2.3 . Микробиологични изследвания в ЛЧО                                                      6                                                                                        

2.4 . Системни заболявания в ЛЧО                                                                     8                                

2.5 . Казуистика при заболяванията в ЛЧО                                                       7 

2.6 . Социални и организационни аспекти в ЛЧО                                             5 

 

3. Доклади от научни конгреси и конференции                                        8                                                             

 От представените научни публикации става ясно, че доц. Росен 

Коларов проявява научни интереси към различни области на хирургичната 

стоматология и ЛЧХ. Провеждал е научни изследвания свързани със 

стоматоскопията, като метод на изследване и приложението ѝ в 

стоматологичната практика, направил е подробен обзор за приложението 

на микрохирургията в стоматологията, разработил е и приложил в 

практиката медицински стандарт по Лицево-челюстна хирургия. За първи 



път е описал клиничен случай с некротичен фасциит в ЛЧО. Изследвал е  

някои системни заболявания и отраженията им върху ЛЧО. Провел е 

микробиологични изследвания при болни с възпалителни заболявания, 

които подпомагат клиничната практика в ЛЧХ. Разработил е алгоритъм на 

поведение при  болни със синдрома на Сьогрен и е направил  предложения 

за подобряване на  медицинското им обслужване. В две от публикациите 

са представени съвременните възможности за възстановяването на 

обширни лицеви дефекти, чрез протезиране посредством силиконови 

епитези като алтернатива на хирургията. Анализирани са и етиологичните 

фактори при фрактури на лицевите и челюстни кости. 

 В представените публикации със социално-медицинска насоченост 

са третирани въпроси на медицинското обслужване на болни с различни 

заболявания в ЛЧО, качеството на живот при същите заболявания, прави 

се и анализ на клиничните пътеки в ЛЧХ.  

 Доц. Росен Коларов  представя списък с 14 цитирания. 

 Оценявам научно-изследователската му дейност с направените 

приноси, и участието му в учебни пособия и монографии като 

надхвърлящи изискванията за придобиване на научно звание  

„ДОЦЕНТ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ” при катедрата по 

Орална и лицево-челюстна хирургия.   

 Доц. Коларов  е член на БНСД и БЗС 

  

          Оценка на лечебно-диагностичната дейност 

 Лечебната дейност на доц. Росен Коларов е насочена в няколко 

раздела на Оралната и ЛЧХ: диагностика и лечение на системните болести 

и проявите им в ЛЧО, лицево-челюстната травматология, диагностика и 

лечение на туморите в ЛЧО и профилактика на усложненията им в устната 

кухина.   

  В работата си като преподавател и клиницист доц. Росен Коларов се 

е утвърдил като търсен и уважаван специалист от своите студенти и 

пациенти. 

 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  
 Представените документи във връзка с участието на доц. д-р Росен 

Господинов Коларов, дм в конкурса за придобиване на научно звание  

„ДОЦЕНТ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ” при катедрата по 

Орална и лицево-челюстна хирургия на Факултета по дентална медицина, 

МУ - Варна, са подготвени съгласно изискванията на съответните 

правилници. 

   Обемът на представените от кандидата материали, качествените и 

количествените характеристики, които характеризират научната му 

дейност красноречиво говорят за сериозно отношение към избраните 



области на денталната медицина и амбиции за усъвършенствуване като 

преподавател и научен работник. 

 Доц. д-р Росен Коларов, дм е напълно подготвен и изграден 

преподавател и хирург. Четирите му специалности са гарантция за 

задълбочени познания в областта на лицево-челюстната хирургия и на 

здравния мениджмънт. Ползва се с авторитет сред колеги, пациенти и 

студенти. 
 Изхождайки от всичко гореизложено считам, че доц. д-р Росен 

Коларов, дм има необходимите лични, научни и професионални качества, 

отговарящи на изискванията да му бъде присъдено научното звание 

„Доцент по Лицево-челюстна хирургия". 

 Като оценявам високо, по-достоинство научно-изследователската и 

учебно-преподавателска дейности на доц. д-р Росен Коларов, дм  

декларирам, че ще гласувам с положителен вот за неговия избор.   

                                                                                                      
         Гр. Варна                                  Член на научното жури: 

     20 .05. 2014 г.                       /проф. д-р Славчо Крумов Димитров, д.м./ 

 
 


