
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 „Орална хирургия“ (обявен в ДВ, бр. 
34/03.05.2016 г.) за нуждите на Катедрата по орална и лицево-челюстна 
хирургия на ФДМ, МУ – Варна 
 

кандидат д-р Георги Йорданов Папанчев, дм 
Главен асистент в катедра "Орална и лицево-челюстна хирургия", 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-
258/14.07.2016 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 Георги Йорданов Папанчев, 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 Георги Йорданов Папанчев, дм, е роден на 24.02.1982 г. в гр. Добрич. 

2000 г. – е завършил Езиковата гимназия „Гео Милев” в гр. Добрич. 

2006 г. – магистър по стоматология, Стоматологичен факултет – София. 

02.2008 г. до момента – Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов" – Варна, ФДМ, асистент и главен асистент. 

2013 г. – придобива специалност Орална хирургия. 

12.2015 г. придобива ОНС „доктор” след успешна защита на 

дисертационен труд на тема "Влияние на вида на костновъзстановителните 

материали върху темповете на костна регенерация при повдигане на синусния 

под с латерален достъп и отсрочено поставяне на имплантати" по научна 

специалност Хирургична стоматология в катедра "Орална и лицево-челюстна 

хирургия", ФДМ, МУ – Варна. 

Носител на награда „Академик Николай Попов" за образователен и 

научен дебют на годишни награди по орална имплантология, 2012, БАОИ. 

Владее отлично английски, има много добри компютърни 

компетентности. 

3. Оценка на представените в конкурса публикации и приносите на 

кандидата 

В съответствие с изискванията на ЗРАСРБ д-р Папанчев е представил 

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

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

рецензиране. 
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– Монография „Повдигане на пода на максиларния синус с латерален 

достъп” (МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна, 2016, 176 стр.) 

В монографията д-р Папанчев споделя научна информация за 

проблемите при приложението на дентални имплантати при костен дефицит в 

дисталните участъци на горната челюст и пневматичен максиларен синус. 

Авторът представя своя клиничен опит при повдигането на пода на 

максиларния синус с използване на различни костновъзстановителни 

материали, богато онагледен със снимков материал. Особено внимание е 

отделено и на хирургичната анатомия на максиларния синус, костно-

възстановителните материали, използвани при повдигането на пода на 

максиларния синус, рентгенологичната диагностика и планировка, хирургичните 

техники и усложнения при повдигане на пода на максиларния синус с 

латерален достъп. 

Споделеният личен опит говори за добра теоретична и практическа 

подготовка и готовност за обсъждане и колаборация на трудни клинични случаи 

както в ежедневната практика, така и в учебния процес. 

Научна дейност 

Общата научна продукция на д-р Папанчев включва освен 

монографичния труд и автореферата на дисертационния труд за придобиване 

на ОНС „доктор” на тема „Влияние на вида на костновъзстановителните 

материали върху темповете на костна регенерация при повдигане на синусния 

под с латерален достъп и отсрочено поставяне на имплантати” 31 научни 

публикации в различни издания и 7 участия в национални и международни 

научни форуми. 

Приносите от цялостната научноизследователска и лечебно-

диагностична дейност на д-р Папанчев се свързват със: 

- Създаването на оригинална методика за повдигане пода на 

максиларния синус с латерален достъп, при която за изолиране на 

костновъзстановителния материал от синусната лигавица се използва 

колагенов флийс. 

- Редуциране на сроковете за поставяне на дентални имплантати след 

повдигане на максиларния синус до 6 месеца. 

- Твърдението, че полът и възрастта на пациента не повлияват върху 

количеството и качеството на новообразуваната кост при повдигане пода на 

максиларния синус с латерален достъп. 

- Доказателството, че най-много общ обем костна тъкан в биопсичната 

проба без резидуалната кост, получена след повдигане пода на максиларния 

синус с латерален достъп, се получава при използването на КГХКМ в 

сравнение с ПДКФКМ. 

- Приложение на оцветяването по Goldner's Masson trichrome за 

отдиференциране на зряла минерализирана костна тъкан от новообразувана 

неминерализирана кост (остеоид) и на компютърна програма PS CS5 Extended 

за извършване на хистоморфометричен анализ. 
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4. Оценка на преподавателската дейност на кандидата 

Гл. ас. д-р Георги Йорданов Папанчев, дм, е започнал преподавателската 

си дейност в МУ – Варна, на 18.02.2008 г. През последните пет години води 

лекции и упражнения на студентите от ФДМ, МУ – Варна. Ръководи двама 

специализанти. 

Летен стаж на студенти от І Московски държавен университет „И. М. 

Сеченов” от 2012 г. до момента. 

Лични впечатления – познавам д-р Папанчев още като студент във 

ФДМ, МУ – София, – изключително сериозен, отговорен, високоинтелигентен и 

целенасочен млад лекар по дентална медицина. Това беше и основанието ми в 

личен контакт с него да го насоча към академична дейност. Следя неговото 

развитие като млад учен и преподавател и смятам, че със своето присъствие 

той допринася активно за утвърждаване името и авторитета на ФДМ – Варна. 

Заключение 

Д-р Георги Йорданов Папанчев, дм, 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 на 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 Георги Йорданов Папанчев, дм, да заеме 

академичната длъжност „доцент” по професионално направление 7.2. 

Стоматология, научна специалност „Орална хирургия“ в Катедрата по орална и 

лицево-челюстна хирургия на ФДМ, МУ – Варна. 
 

София, 11 август 2016 г. 

 
(проф. д-р А. Киселова-Янева, дмн) 

 


