
 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 
от доц. д-р Недялка Илиева Кръстева, дм 

  

Относно: Конкурс за придобиване на академична длъжност  

„доцент“  в област на висшето образование 7. Здравеопазване и 

професионално направление 7.4  Обществено здраве  

 Кандидатката за заемане на академична длъжност „доцент“ 

Светлана Пенева Ангелова има придобита научна степен „доктор“ в 

същото професионално направление и научна специалност. 

Има защитена докторска дисертация на тема: 

„Сравнителен анализ на системите за отливане на работни модели и 

дефиниране на тяхната употреба, съобразно клиничните случаи“. 

Чрез разработване на дисертационния труд и неговото практическо 

приложение кандидатката свързва тясно клиничната дейност в денталната 

практика с практическото ѝ приложение. 

Документи: 

Процедурата е спазена, като кандидатката е представила всички 

необходими документи, съгласно правилника за развитие на АС при МУ – 

Варна. 

1.Творческа автобиография; 

2.Диплома за завършено образование с приложение; 

3.Диплома за продобита образователна и научна степен „Доктор“; 

4.Удостоверение за стаж по специалността; 

5.Удостоверение за преподавателски стаж; 

6.Справка за учебна натовареност; 

7.Публикуван монографичен /хабилитационен/ труд или 

равностойни на монографичния труд публикации; 

8.Списък на научни публикации; 

9.Копие от научните публикации; 

10.Резюме на научните трудове; 

11.Списък с участия в национални и международни научни прояви, 

участия в проекти; 

12.Справка за приносите на научните трудове; 

13.Медицинско свидетелство; 

14.Свидетелство за съдимост; 

15.Резюмета на монографичния /хабилитационния труд на български 

и английски език в обем не по-малко от 10 стандартни (на елктронен 

носител); 

16.Доказателство за регистрация в Google Scholar (както и  Research 

Gate и други профили в научни мрежи); 



17.Декларация  за достоверност на представените документи; 

18.1.Договор за проект; 

18.2.Сертификати за повишаване на квалификацията; 

18.3.Сертификати за участия в научни форуми; 

Всички представени документи отговарят на изискванията, съгласно 

Правилника за развитие на АС на МУ – Варна. 

 

Професионален път 

Професионалният път на кандидатката започва като преподавател – 

учител по български език и литература от 1994 до 2001 г. През 2001 / 2004 

г. завършва МК – Варна със специалност „Зъботехник“ и от 2012 г. е 

преподавател в МК при МУ – Варна. Педагогическата ѝ подготовка и 

практика са гаранция за изключителната работа със студентите, а високият 

професионализъм като зъботехник ѝ позволява да прилага на практика 

нови технологии в зъбопротезирането. 

Учебна натовареност 

Учебната заетост като асистент при специалност „зъботехника“ е 

както следва: 

2012 / 13 – 780 ч. 

2013 / 14 – 805 ч. 

2014 / 15 – 765 ч. 

2015 / 16 – 769 ч. 

Тази учебна натовареност е висока и отговаря на нормативите за 

хабилитиран преподавател. 

Наукометрични даннни 

Научната продукция е: 

Дисертация – 1 

Монография – 1 

Учебно помагало – 1 

Публикувани статии – общо 29 

Общ брой на научните трудове 32 

Кандидатката има участие в един проект финансиран от фонд 

„Научни изследвания“ 2014 – ФНИ – Б 02 / 272 – „3 D принтиране и 

приложението му в съвременните методи за лечение в протетичната 

дентална медицина“. 

Съгласно справка от МУ – Варна кандидатката е посочила 2 

цитирания. 

Светлана Ангелова има 4 участия в научни  прояви у нас и 18 

участия  в научни форуми в чужбина. 

Активното ѝ участие в курсове, симпозиуми, конференции и други 

прояви с показател за нейната активност, желание за самоусъвършенстване 

и професионална компетентност. 

 



Приноси: 

Научната продукция на кандидатката е насочена в няколко основни 

направления: 

- Зъботехническо материалознание 

- Технология на зъбните протези 

- Работа в екип и ролята на денталния асистент 

- Качество на денталните услуги 

В областта на зъботехническото материалознание направеният 

подробен обзор на видовете моделни материали допринася за 

усъвършенстване на  зъбопротезирането чрез прилагане на материали с 

високо качество и по малко недостатъци. 

В областта на зъбните протези чрез дисертационния си труд, 

кандидатката има основен принос за схематично представените алгоритми 

за употребата на системите за отливане на работни модели съобразно 

резултатите получени от проведените изследвания и клинични случаи. 

Направена е квалификация за онагледяване на протетичния протокол и 

методите за регистриране на протезното поле при изработването на 

неснемаеми конструкции. 

Проведените изследвания и практическия опит на Светлана Ангелова 

ѝ позволяват да работи в областта на цифровите и компютърните 

технологии използвани при изработването на протезни конструкции. 

Светлана Ангелова допринася с научните си публикации за 

изграждането на професия „Зъботехник“ като част от добре обучен екип за 

предоставяне на качествени дентални услуги. Като част от научните си 

публикации кандидатката е изследвала и разгледала работните модели с 

имитация на гингива като гаранция за високо качество на предоставените 

дентални услуги. 

Лични впечатления: 

От сравнително беглите си впечатления , позовавайки се на 

дисертационния труд, професионалния ѝ път и научната продукция на 

кандидатката, считам че е трудолюбива и амбициозна. Колегиалните ѝ 

етични отношения с членовете на катедрата допълват проучванията ѝ за 

работа в екип. 

Заключение: 

На основание на цялостната научна, преподавателска дейност, 

високите професионални качества, интелект и етичност на Светлана 

Пенева Ангелова гласувам положително и призовавам членовете на 

почитаемото жури за положителен вот за присъждане на академична 

длъжност „доцент“ за нуждите на Медицински колеж към МУ – Варна. 

 

 

                                                             Изготвил становище:   ………………… 

            /Доц. д-р Н. Кръстева, дм/ 


