
До: Научен отдел,  
Медицински университет-Варна,  
ул. „Марин Дринов“ 55, гр. Варна,  
п.к. 9002,  

 

 

Съгласно Заповед №109-262/15.07.2016 на Ректора на МУ Варна,  
като член на научно жури, определено със Заповед № Р-109-235/ 

29.06.2016, на Зам. Ректора на М У – Варна  
и Протокол №1/ от 12.07.2016 от заседание на НЖ, 
 

Приложено представям:  Становище, във връзка със защита на 

дисертационен труд от Доц. Д-р Владимир Емануилов Панов, д.м. – Ръководител 

катедра „Консервативно зъболечение и орална патология“, за присъждане на научна 

степен „Доктор на науките“ на тема „Промени в оралната среда и общи 

заболявания“, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт; 

Професионално направление 7.2. Стоматология; Научна специалност 

„Терапевтична стоматология“. 

Външен член на НЖ: Проф. Д-р Лидия Катрова, д.м. 

Научна специалност: „Социална хигиена“ 

Институция: КОДЗ на ФДМ при МУ София 

 
Адрес и контакти: 
Пощенски адрес: ул. „Георги Софийски“ № 1, ФДМ, ет 2 к-т 232 

Електронен адрес:lydiakatrova@gmail.com 

Телефони: 95412(26/30); 0888 56 97 42 

 

Становището е съставено в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ и 
ППЗРАСРБ – Условия и ред за придобиване на научната степен „Доктор на 
науките“ 
 
 Приложение, съгласно текста 
 

София: 01. 08. 2016                                         С уважение,  
  

 
Проф. Д-р Лидия Г. Катрова, дм 

 



С т а н о в и щ е 
 

 

Относно: Защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „Доктор на 

науките“; 

На тема: „Промени в оралната среда и общи заболявания“; 

От: Доц. Д-р Владимир Емануилов Панов д.м. – Ръководител катедра „Консервативно 

зъболечение и орална патология“; 

Външен член на НЖ: Проф. Д-р Лидия Георгиева Катрова дм,  

Институция: КОДЗ на ФДМ при МУ София 

 

 

Доц. Д-р Владимир Емануилов Панов дм, завършва стоматология в София през 2001 г. с 

много добър успех от следването и от държавните изпити.  От 2010 г. е “доктор” по научна 

специалност: 03.03.01 “Терапевтична стоматология” с дисертация на тема „Устната кухина – 

биосистема и възможен източник на инфекциозен материал”. През 2013 придобива специалност 

„Дентална клинична алергология“. С научни изследвания започва да се занимава професионално 

през 2005 г., когато постъпва като докторант към ИЕПП на БАН. От февруари 2009 год. вече е 

асистент във ФДМ на МУ-Варна, от 2011 год. е главен асистент, през май 2013 год. е избран за 

доцент. От Юли 2013 год. и в момента, Доц. Панов е ръководител на катедра “Консервативно 

зъболечение и орална патология“, като през 2014 год. поема и ръководството на катедра “Детска 

дентална медицина“. 

В своята научно-преподавателска, лечебно-диагностична и ръководно-методична дейност 

Доц. Панов работи за непрекъснато усъвършенстване на учебната, лечебната и научната 

дейности на ФДМ, Варна, както и на денталните лекари. Чете пълни лекционни курсове на студенти 

по Дентална медицина – българско и англоезично обучение - по дисциплините: «Орална 

патология», «Дентална клинична алергология», «Пропедевтика на консервативното 

зъболечение», «Клиника на на консервативното зъболечение». Той е лектор на БЗС с две теми в 

регионалните семинари за продължаващо медицинско обучение на БЗС.  Като ръководител на 

катедри работи за развиване на учебната програма, както и за индивидуалното професионално 

развитие на членовете на катедрата. Ръководител е на един защитил и четирима зачислени 

докторанта, както и на един специализант.  

Цялостното кариерно развитие на Доц. Панов има устойчив и последователен характер . 

Преди да започне да преподава, той преминава методичната школа за научни изследвания на 

БАН. Неговото професионално и академично развитие , съчетаващо активно участие в 

академичния и съсловен живот, всеотдайна и продуктивна преподавателска и изследователка 

дейност, заслужава най-висока оценка. Тя отразява професионално-личностните му качества и 

познания в предметната област. 

Общата научна продукция на Доц. Панов е впечатляваща:- 2 броя монографии, 

съавторство в 8 учебника, над 80 статии, участие в 3 премирани научни проекти. Неговите 

публикации, които му носят 28.995 импакт-фактор, са цитирани над 50 пъти.  

Във връзка с дисертационния труд кандидатът е представил общо 36 разработки 

върху: орална кандидоза, диабет, хеликобактер, халитоза, лекарствени реакции, амалгама – 



употреба и токсичност, хепатит, системни и професионални заболявания, свързани с живак и 

хепатитна инфекция, оценка на рисковете, диагностика, превенция и препоръки за  действие. 

Представеният за становище дисертационен труд на тема „Промени в оралната среда 

и общи заболявания“ е в обем 291 страници текст, онагледен с 51 таблици и 97 фигури, 

структуриран според стандарта: библиография с 376 заглавия, от които 43 на кирилица и 333 на 

латиница, литературен обзор на 57 страници, материал и методи на 18 страници, резултати и 

обсъждане на 128 страници, заключение, изводи и приноси на 12 страници и 7 приложения, 

съдържащи използваните въпросници. Разработката изучава комплексно въпросите, свързани с 

разпознаването, лечението и превенцията при системни проявления в устата и обратно – влияние 

на денталния статус върху протичането на системните и дефицитни болестни състояния в 

организма, както и нагласите на денталните лекари и денталния екип към предпазване от 

рисковете за зараза, както и техните работни стереотипи към кръстосани инфекции. 

Целите и задачите, са коректно дефинирани и са реалистични. Актуалността и 

иновативността на темата са безспорни. Направеният критичен анализ на информацията от 

литературните източници насочва по един логичен начин към целта и задачите, както и при 

интерпретирането на резултатите от изследването. Тезата е дефинирана в съответствие с 

описаните проблеми за здравето на денталните лекари и персонала, обусловени от 

продължителната едновременна експозиция на многобройни живачни атаки, кръстосаното 

въздействие на биологичните (микроби, вируси, хормони), химичните и поведенчески фактори, 

както и възможностите за превенция в работната среда. Смятам, че подходът при излагане на 

тезите, се отличава с иновативност, но е и реалистичен, ориентиран към мултидисциплинарно 

дефиниране и изпълнение на научните задачи. Тази разработка използва насочено и 

структурирано достъпната информация за постиженията на оралната медицина, общата медицина 

и денталната медицина в изучаване на медико-социални фактори, определящи своевременното 

разкриване на съществените връзки и изграждане на адекватни стратегии. Уточняването на 

значимостта на взаимното потенциране на влиянията, както и доказателството за по -активното 

отношение на денталните лекари е изключително полезно и приложимо при мотивирането на 

общите лекари към сътрудничество . Текстът се отличава с добър научен стил и е написан на 

литературен български език с богата лексика и правилно използвана терминология  

Прегледът на литературата впечатлява с многостранно и изчерпателно разглеждане на 

проблема – включва 376 заглавия, структуриран е по теми, в хронологична и логична 

последователност. Особено внимание е отделено на концепциите за информираност на 

денталните лекари и денталния екип. Съдържанието на литературния обзор отразява релевантно 

комплексния характер на изследванията. Литературният обзор се отличава със стегнато и 

методично структуриране на материалите. Повечето литературните източници са датирани след 

2000 година, което още веднъж показва актуалност и иновативност. Представени са научни 

резултати от лабораторни експерименти на органно, клетъчно и субклетъчно ниво. Представени 

са факти и са обсъждани резултати, получени с методите на имунологията, вирусологията, 

социологията.  

По същество изследването е комплексно – съдържа епидемиологични, 

експериментални, социологически компоненти и това е едно от големите му достойнства – 

интердисциплинарен поглед. Внимание заслужава систематизирането на информацията, 

документираща състоянието на проблема в различните раздели. Статистическите подходи при 

определяне на извадките, както и цялостният статистически анализ на резултатите, са 



изключително прецизни. Определям статистическата част като изключителен успех за 

работата. Текстуалната част е ясна и изчерпателна. Резултатите са представени и в таблици и 

фигури, които съдържат статистическите компоненти, необходими за бързото възприемане на 

значимите разлики. Дизайнът на фигурите е много добър, дава възможност за бързо и точно 

възприемане на установените факти и закономерности. Обсъждането на резултатите включва 

изчерпателно връзките между установеното за различните групи. Задълбоченият сравнителен 

анализ на литературните източници дава насоките за обобщение на резултатите и перспективи за 

приложение на профилактични мерки. 

Резултатите от разработването на дисертационния труд са значими защото очертават 

приложимост за индивида, системата на здравеопазване и денталната професия, в частност най-

рисковата група – зъботехниците. Указанията за превенция в хода на лечение са изключително 

важни и полезни. 

Приносите, дефинирани от кандидата (6 с оригинален и потвърдителен характер) са 

значими и добре защитени от качеството на представените изследвания. Оценката на риска 

(връзката между болести на устната кухина и 

общи заболявания в различни възрастови групи, неочаквано високи нива на живак в  различни 

среди и в серума на дентални лекар, инфекциозност на материали от устната кухина при вирусните 

хепатити В и С, H. pylori) и превенцията (модели за превенция на персонал и пациенти при 

различни рискови дентални процедури), респективно методиките за тестване са приложими в 

практиката (за ранна диагностика на кариозни лезии, промяна на нивото на калпротектин в устната 

кухина при антибиотично лечение). 

Нямам съществени забележки. Въведението би могло да бъде по -пространно развито, 

както и да бъде развита отделна глава за общо обсъждане. Бих препоръчала по-ясно да се 

дефинира системата от хипотези. Пожелавам на кандидата успешно развиване на направленията, 

по които работи. 

Заключение 

 В заключение бих искала да потвърдя, че дисертационният труд е лично дело на 

дисертанта. Избраната тема не е разработвана в България до момента, .реалистично и конкретно 

дефиниране на целта и задачите и реализирането им при следване на точен и адекватен 

изследователски протокол. Интердисциплинарният подход, прецизната статистическа оценка на 

извадките и мултифакторният анализ, показват добросъвестна и методологично издържана 

работа. 

 Въз основа на горното, смятам, че представеният дисертационен труд отговаря на 

съвкупността от критерии и показатели за придобиване на научната степен „Доктор на науките“, 

съгласно ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане и Регламента за заемане на академични 

длъжности, в Правилника за устройството и дейността на МУ-Варна. 

Убедено препоръчвам на Доц. Д-р Владимир Панов да бъде присъдена образователна и 

научна степен „Доктор на науките“. 

София. 01.08.16                                                                       Подпис:  

        Проф. Д-р Лидия Катрова, д.м. 


