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ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ 

                                 НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, 

                                   НАЗНАЧЕНО СЪС ЗАПОВЕД  НА РЕКТОРА   

                                   № Р-109-23/27.01.2017 г. ПО КОНКУРС ЗА 

                                   АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ”ПРОФЕСОР” 

В КАТЕДРА ”ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”, 

ФДМ – ВАРНА, ОБЯВЕН В ДВ, БР.95, 

ОТ ДАТА 29.11.2016 г. 

 

 
Становище 

от 

Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, доктор 

Външен член на Научно жури за избор на професор към Катедрата по 

Протетична дентална медицина, Факултет по дентална медицина, 

МУ – Варна 

 

 

Относно обявен конкурс за заемане на академичната длъжност ”професор” в областта на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2 Стоматология и научна 

специалност Протетична дентална медицина, едно място за нуждите на Катедрата по Протетична 

дентална медицина на ФДМ, МУ – Варна, публикуван в ДВ № 95/29.11.2016 г. 

 

Кандидат по конкурса е доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.н., ръководител на Катедра 

Протетична дентална медицина, ФДМ, МУ - Варна. 

Доц. Абаджиев се представя в обявения конкурс с подробна и прецизно подредена 

документация, съгласно изискванията на Правилника за устройство и дейности на 

Медицински университет – Варна. 

 

Кратки биографични данни и професионално развитие 

Доц. Методи Захариев Абаджиев е роден на 08 април 1968 г. Дипломира се като ”магистър” по 

стоматология в Стоматологичен факултет, МУ – Пловдив през 1993 г.   

Професионалното развитие на д-р Абаджиев след дипломирането му е следното: 

От 1997 г. до момента - Индивидуална стоматологична практика ‘АБАДЖИЕВИ’ ЕООД. 

1996 г. – 2005 г. – хоноруван преподавател по ТЗП, Медицински колеж, Варна. 

2008 г. – 2010 г. – асистент (от 2009 г. гл. асистент) в МУ – Варна, Факултет по дентална 

медицина, катедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия“. 

2011 г. – 2016 г. – Ръководител на катедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия“, 

ФДМ, МУ - Варна. 

2016 г. до момента - Ръководител на катедра „Протетична дентална медицина”, ФДМ, МУ - 

Варна. 

2014 г. до момента – МУ-Варна, Факултет по дентална медицина, Зам.- декан по научна 

дейност, кариерно развитие и международни оношения. 

2008 г. - образователна и научна степен „доктор” по научната специалност 03.03.01. – 

Терапевтична стоматология. 

2016 г. – научна степен ”доктор на науките” по научната специалност Ортопедична 

стоматология. 

2010 г. до сега – доцент по научната специалност 03.03.03. – Ортопедична стоматология. 

От 1995 г. до 2010 г. д-р Абаджиев е посетил 22 курса в България и чужбина – за допълнителна 

квалификация. 
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Основна дейност и отговорности – обучение на студенти по Пропедевтика и Клиника на 

Протетичната дентална медицина, на български и английски език, лекции и упражнения; 

преподаване по СИД Дентална имплантология – лекции и упражнения; ръководител на 

специализанти и докторанти. Владее руски, немски и английски език. 

Научно изследователска дейност 
Доц. Абаджиев участва в конкурса със следните публикации: 

 - монография – една, съдържа 139 стр. 

 - учебници – съавтор в един учебник с 9 глави. 

 - учебни помагала – 6 бр. 

 - статии – 47 броя, от тях – 25 бр. след придобиване на АД „доцент”. 

- 60 участия в национални и международни научни прояви, 53 от тях след АД „доцент”. 

В представения от доц. Абаджиев списък с публикации: за № 4 преди „доцент” няма информация 

къде и кога е публикувана; след „доцент” - № 3 и № 16 са орални презентации на научни форуми; № 

10 и № 17 са под печат. 

 - участие в 2 проекта 

Основните тематични направления в научно-изследователска дейност на доц. Абаджиев са следните: 

 

1. Протезиране със снемаеми и неснемаеми конструкции върху естествени зъби – част от първата 

дисертация и публикации с номера 2, 4, 9, 21, 27, 31, 34, 36, 37, 44 от общия списък. 

 - Изследвания на съвременни материали, използвани в зъбопротезирането, с анализ на 

техните предимства и недостатъци 

 - Отпечатъчни техники в неснемаемото зъбопротезиране и влияние на ретракционните методи 

и средства – публикации 15, 25, 26 от общия списък 

 - Разработена е методика за получаване и приложение на ретрахиращ агент – съвместно с 

докторант 

 

2. Протезиране със снемаеми и неснемаеми конструкции върху зъбни имплантати – част от първата 

дисертация, три учебни помагала и публикации от общия списък: 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 

24, 32, 35, 45. 

- Показания и противопоказания за имплантатно лечение 

- Изследване на пациента и съставяне на лечебен план при лечение с дентални имплантати 

- Алтернативни техники за увеличаване на височината на наличната кост в горна челюст, 

както и други специфични клинични подходи в денталната имплантология 

- Отпечатъчни техники в денталната имплантология 

- Сравнителен анализ на системите за отливане на работни модели, вкл. в денталната 

имплантология – съвместно с докторант 

3. Имплантатно лечение при цялостно обеззъбяване – основно в монографията на автора. 

 - Материали и технологии за изработване на имплантатни конструкции с висока естетическа 

стойност и дългогодишна функционална годност 

 - Клинични подходи при цялостна рехабилитация на напълно обеззъбени пациенти с методите 

на денталната имплантология 

 - Биологична концепция за имплантатно лечение на изцяло обеззъбена долна челюст – 

дисертация за „доктор на медицинските науки” 

4. Дентална алергология – темата е разработена основно в първата дисертация. 

 - Изследване на проблемите, свързани със свръхчувствителност към материалите, използвани 

в протетичната дентална медицина, особено металните сплави 

 - Приложение на лабораторни композити при протетично лечение 

 - Използване на алтернативни материали за протезиране при пациенти с алергия към 

конвенционалните материали в протетичната дентална медицина 
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