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СТАНОВИЩЕ 
от проф. д-р Христо Калчев Кисов, дм 

катедра „Протетична дентална медицина 

ФДМ, МУ – Пловдив 

 

 
за защита на Дисертационен труд от доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, за 

придобиване на научна степен «Доктор на науките», на тема: «Биологична концепция 

за имплантологично лечение на изцяло обеззъбена долна челюст с неснемаеми 

протезни конструккции» по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност 

“Ортопедична стоматология” 

І. Представяне на процедурата 

Настоящето становище е изготвено въз основа на Заповед № Р-109194/06.06.2016 

г. НА РЕКТОРА НА МУ – ВАРНА  на основание на Протокол от заседание на 

Научното жури по процедура и публична защита на дисертационен труд за 

придобиване на научна степен „доктор на науките” №1/17. 06. 2016 г. 

 

ІІ. Биографични данни 

 Доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, завършва през 1993 г. 

стоматологичното си образование в Стоматологичен Факултет при ВМИ-

Пловдив.  

През 2008 г. е придобива образователна и научна степен „доктор” и е назначен 

за асистент, а през 2010 г. за доцент в катедрата по протетична дентална 

медицина във Факултета по Дентална Медицина на МУ- Варна. 

Придобива специалностите ”протетична стоматология” през 1997 „дентална 

имплантология” през 2014 г. 

 ІІІ. Дисертационен труд 

 

1. Актуалност на проблема. 

На фона на застаряване на населението проблемът с имплантологичното 

лечение на обеззъбената долна челюст е изключително актуален. Биологичната 

концепция, която доц. М. Абаджиев е разработил в своя труд е навременна, 

което увеличава нейната значима научна и практическа стойност.  

2. Цел и задачи 

Целта на дисертационния труд е прецизно формулирана от доц. д-р Методи 

Захариев Абаджиев:”…да се докаже, че при лечението на изцялообеззъбената 

долна челюст с цели неснемаеми ригидни конструкции върху имплантати, 

мандибуларната еластичност по време на функция влияе негативно на 

периимплантната кост…..” 

За изпълнение на поставената цел доц. Абаджиев си поставя за разрешаване 6 

задачи, който позволяват „създаването на алгоритъм за броя, разположението 

на имплантите и вида на конструкцията за предотвратяване на последствията от 

долночелюстната деформация”. 



 

 

3. Собствени изследвания и разработки 

Първите три задачи дават три отговора получени чрез сериозни научни 

методики на въпроса „каква е мандибуларната еластичност по време на 

функция?” Методът на крайните елементи в съчетание с изследване в реална 

клинична ситуация се допълват и правят получените резултати изключително 

надеждни, изчерпателни и оригинални. 

Четвъртата задача изследва модулът на еластичност на най-използваните в  

съвременното протезиране материали и на долночелюстната кост по метода на 

резонансно честотния анализ. Подобно задълбочено изследване не е 

провеждано у нас и независимо от изобилието на данни то е атестат за 

влечението на дисертанта към експерименталните разработки. 

Пета и шеста задача показват, че докторантът е утвърден клиницист в 

разглежданата област. Основание за това е анализът на свързаните с темата 

клинични случаи протезирани в последните 12 години. Прецизното познаване 

на проблема се проявява в интерпретацията на резултатите от анкетите със 

стоматолозите, зъботехниците и пациентите. 

4. Заключения и изводи 

Становището, че ”Научният труд има научно приложно значение” е вярно. 

Практическите изводи са достатъчни за да се даде висока оценка на 

дисертационния труд. Ще допълним, че подхода на доц. М. Абаджиев може да 

бъде използван като образец за комплексното решаване на всеки клиничен 

проблем.  

Изводите са много и с висока клинична стойност и обосновават приносите, 

които приемаме за достоверни. 

 

5. Приноси на дисертационния труд. 
В дисертационния труд могат да се очертаят приноси с научен характер и 

научно – приложни приноси. Може да се твърди, че определяните като 

„приноси с научен характер” са с висока практическа стойност, тъй като те 

са в състояние да формират в практикуващите стоматолози и зъботехници 

издържан във всяко отношение подход при разрешаване на проблемите 

породени от мандибуларната еластичност.  

Няма да ги конкретизираме, тъй като всеки от тях може да бъде даден за 

пример.  

Заключение. 

Дисертационният труд на доц. д-р Методи Захариев Абаджиев е задълбочен, 

аналитичен, целенасочен. Той е перфектен пример за комплексно 

експериментално и клинично решение на всеки професионален проблем. 

Дисертационният труд има сериозен научно-приложен характер и предоставя 

обоснована биологична концепция за имплантологично лечение на 

изцялообеззъбената долна челюст с неснемаеми протезни конструкции. 

С дисертационния труд са свързани 19 публикации и 40 участия в научни 

форуми и конгреси. Това е още едно потвърждение, че доц. Абаджиев е 

отлично запознат с проблема мандибуларната еластичност, и че 



 

 

дисертационния труд е логичен завършек на сериозен и задълбочен 

дългогодишен труд в разглежданата област. 

Изразявам положителната си оценка относно дисертационния труд на 

доц. д-р Методи Абаджиев: „Биологична концепция за имплантологично лечение 

на изцяло обеззъбена долна челюст с неснемаеми протезни конструкции”. 

Ще  гласувам убедено и недвусмислено с „Да” за присъждане на 

научната степен „доктор на науките” на доц. д-р Методи Захариев 

Абаджиев. 

05. 07. 2016 г.                                             РЕЦЕНЗЕНТ: 

гр. Пловдив                                                   /проф. д-р Христо Кисов, дм/ 

 


