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ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ 

                                 НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, 

                                   НАЗНАЧЕНО СЪС ЗАПОВЕД  НА РЕКТОРА   

                                   № Р-109-174/18.05.2016 г. ПО КОНКУРС ЗА 

                                   АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ”ПРОФЕСОР” 

В КАТЕДРА ”ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ДЕНТАЛНА 

ИМПЛАНТОЛОГИЯ” ОБЯВЕН В ДВ, БР.18, 

ОТ ДАТА 08.03.2016 г. 

 

 
Становище 

от 

Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, доктор 

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

Пародонтология и дентална имплантология, 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 Дентална имплантология, едно място за нуждите на Катедрата по Пародонтология и 

дентална имплантология на ФДМ, МУ – Варна, публикуван в ДВ № 18/08.03.2016 г. 

 

Кандидат по конкурса е доц. д-р Стефан Василев Пеев, доктор, ръководител на Катедра 

Пародонтология и дентална имплантология, ФДМ, МУ- Варна. 

Доц. Пеев се представя в обявения конкурс с подробна и прецизно подредена документация, 

съгласно изискванията на Правилника за устройство и дейности на МУ – Варна. 

 

Кратки биографични данни и професионално развитие 

д-р Стефан Василев Пеев е роден на 01 януари 1974 г. Дипломира се като ”магистър” по 

стоматология в Стоматологичен факултет, МУ – София през 1997 г.   

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

1997 г. – 2000 г. – ординатор в Отделение по специализирана хирургична помощ, 

Стоматологична поликлиника – гр. Казанлък 

2005 г. – 2008 г. – докторант във ФДМ, Медицински университет – Пловдив, Катедра 

„Орална хирургия” 

2008 г. – образователна и научна степен „доктор” по научната специалност 03.03.04. – 

Хирургична стоматология 

2009 г.  -  2013 г. – гост-лектор по Орална имплантология в МУ – Варна и МУ – Пловдив 

2012 г. – асистент по пародонтология в Катедра по Пародонтология и ЗОЛ, ФДМ, МУ – 

Пловдив  

2013 г. / до сега – доцент по научната специалност Пародонтология 

2014 г. / до сега – ръководител на Катедра Пародонтология и дентална имплантология, ФДМ 

- Варна; ръководител на Университетски медико-дентален център, МУ – Варна; заместник 

декан по ЛДД, ФДМ, МУ – Варна. 

2015 г. – научна степен ”доктор на науките” по научната специалност Терапевтична 

стоматология 

Основна дейност и отговорности – обучение на студенти по пародонтология и ЗОЛ, лекции и 

упражнения; преподаване по СИД дентална имплантология – лекции и упражнения; ръководител 

на специализанти и докторанти. Владее руски и английски език. 
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Научно изследователска дейност 
Доц. Пеев участва в конкурса със следните публикации: 

 - монография – една, съдържа 175 стр. 

 - учебници – два броя, с общ обем 110 стр. 

 - учебни пособия – едно, съдържа 40 стр. 

 - статии – 72 броя с общ обем 367 стр. От тях – 43 след придобиване на АД „доцент”. 

 - научни доклади – 29 броя 

- 29 участия в национални и международни научни прояви 

 

Основните тематични направления в научно-изследователска дейност на д-р Пеев са следните: 

1. Орална имплантология 

 - Оригинална методика за имедиатно натоварване на интраосални имплантати с използване 

на  богата на тромбоцити плазма. 

 - Оригинална класификация на субантралната кост, насочена към оптимално планиране и 

предпротетична хирургична подготовка на обззъбената в дисталните зони горна челюст. 

 - Приложение на резонанансно-честотен анализ за обективна оценка на състоянието на 

остеоинтегрирани имплантати и за определяне на първичната стабилност на имедиатно натоварени 

имплантати. 

 - Приложение на дентални имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост. 

 - Съвременни методи за костна аугментация в денталната имплантология. 

 - Представени са редица приноси с оригинален, научно-приложен и потвърдителен характер 

в голям брой публикации в областта на оралната имплантология. 

2. Регенеративна, предпротетична и пародонтална хирургия 

- Приложение на метода направлявана тъканна регенерация в хирургичното лечение на 

заболяванията на пародонта. 

- Направлявана костна регенерация при аугментация на субантралната кост с приложение на 

богата на тромбоцити плазма. 

- Транспозиция на N. alveolaris inferior и симултанно поставяне на имплантати. 

- Оригинален метод за лечение на гингивални рецесии с ксенодермални трансплантати и 

богата на тромбоцити плазма. 

 

Основен дял от приносите в научните разработки са дело на личната активност, самостоятелност и 

научни интереси на доц. Пеев, който е самостоятелен или първи автор в 34 от представените 72 

публикации. 

 

Учебно-преподавателска дейност 

Доц. Стефан Василев Пеев е прецизен и отговорен преподавател по пародонтология и дентална 

имплантология в МУ-Варна. 

Участва в преподаването по пародонтология и ЗОЛ, ФДМ-Варма, лекции и упражнения и СИД 

Дентална имплантология. Според представената справка учебната му натовареност за 2013 г.- 2014 

г. и 2014 г. – 2015 г. е общо 417 часа при минимален брой часове според Правилника за РАС на МУ 

– Варна – общо 200 часа за две години.  

Ръководител на трима специализанти по дентална имплантология. Справка за научно ръководство 

на 8 зачислени докторанти, трима от които защитили успешно дисертации за „доктор”. 

 

Диагностично-лечебна работа 
Доц. Стефан Василев Пеев има трудов стаж по специалността и преподавателски стаж 16 години, 

03 месеца и 28 дни към 09 март 2016 г. и продължава да работи. 

Владее всички технологични и клинично-диагностични методи, приети и въведени в практиката на 

пародонтологията, денталната имплантология и протетичната дентална медицина. Той е търсен и 

уважаван специалист с утвърдена клинична практика. 

 




