
 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

От Проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. 

Ръководител Катедра Акушерство и гинекология при МУ – Варна 

Управител на СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ ЕООД – Варна 

Относно 

Конкурс за присъждане на академична длъжност „Доцент“ 

Научна специалност „Акушерство и гинекология“ 

Шифър 03.01.45 

Конкурсът е обявен в ДВ бр. 62/06.08.2019г. 

  

на д-р Стефан Василев Кисьов, д.м. 

 

ОЦЕНКА НА ПРИНОСИТЕ 

Личните приноси могат да се групират в следните направления: 

I. Приноси свързани с дисертационния труд 

 

В своя дисертационен труд д-р Кисьов е разработил проблем, отличаващ се с 

несъмнена актуалност особено за България.  

Дисертантът разглежда и анализира в своята дисертация съвременен проблем с 

важно медико-социално значение, особено като се има в предвид 

неблагоприятните демографски показатели у нас. За нашата страна първото 

мащабно проучване на безплодието е проведено  1980/1982 и е установен 7,55% 

стерилитет. През 2005г. от доклада за изследване на честотата на причините за 



 

 

 

безплодието в страната е установено, че 15% от жените във фертилна възраст 

имат затруднения, свързани с реализиране на желанието за дете .  

Оригиналните приноси на д-р Кисьов са десет и са свързани с темата на 

дисертационния труд. Те са разделени на приноси с потвърдителен характер, с 

оригинален характер. За първи път в България е направено проспективно 

клинично проучване за мястото на репродуктиваната хирургия при 

комплексното лечение на женския стерилитет.  Авторът формулира  8 извода и 

10 приноса, като част от тях се разглеждат за първи път в нашата страна.  

 

II. Приноси в други тематични направления не свързани с 

дисертационния труд: 

1. Разгледани и проследени са интересни казуистични случаи на  яйчникови 

тумори и бременност  

2. За първи път в България са описани някои редки форми на извънматочна 

бременност след АРТ и последващо лапароскопско лечение  

3. Разгледани са някои проблеми и случаи в гинекологичната ендоскопия за 

целите на репродуктивната медицина.  

4. Проследени са съвременните методи за диагностика на 

преждевременното раждане (фетален фибронектин), индукция на 

раждането при деца с интраутеринна ретардация, наш и чужд опит при 

третирането на прееклампсия. 

5. Разгледан е лечебен алгоритъм при животозастрашаващи кръвотечения 

по време на Цезарово сечение или след раждане по естествен път. 

6. За първи път в България са разгледани някои проблеми при асистираните 

репродуктивни технологии, като гестационното сурогатство, разгледани 

са и качеството на яйцеклетките като прогностичен маркер за успеха на 

IVF процедурата 

7. За първи път у нас се разглежда мястото на реконструктивната 

лапароскопска хирургия при лечението на тубарния стерилитет  



 

 

 

8. Документирани са усложнения след АРТ като торзия на яйчниците и 

кръвотечения след пункция за целите на IVF 

9. Публикувани са казуистични случаи на еднорога матка с атипично 

разположен яйчник след стимулация.  

10. Публикувани са случай с вторична абдоминална бременност след in vitro 

11. Описани са съвременните тенденции в патогенезата, диагностиката и 

лечението на гениталната хламидиоза при инфертилни пациентки 

 

III. Приноси свързани с монографичния труд „Офис хистероскопия. 

Място в съвременната гинекология“ 

Представеният монографичен труд на д-р Стефан Кисьов, д.м. „Офис 

хистероскопия. Мястото й в съвременната гинекология” разглежда съвременен 

проблем с важно медико-социално значение, особено на фона на 

неблагоприятните демографски показатели в развитите страни и България. 

Хистероскопията (HSC) през последните години се утвърждава като най-

информативния метод за визуализация, диагностика и лечение на патологичните 

изменения в кухината на матката. Тази процедура е незаменима част за оценка 

на кавум утери, дори според някои научни колективи е задължителна преди 

началото на АРТ процедури. През 70-те и 80-те години се e практикувала така 

наречената "традиционна техника" на извършване на хистероскопията. Този 

подход включва задължителна цервикална дилатация под местна или обща 

анестезия, последвана от хоспитализация и известен болничен престой. В 

началото на 90-те години се увеличава делът на амбулаторните процедури (офис 

хистероскопия) с акцент към по-малка инвазивност, минимизиране на болката и 

липсваща анестезия. 

С усъвършенстването на ендоскопската апаратура диагностичната офис 

хистероскопия измества конвенционалната и се превръща в метод на избор при 

изследването на женския инфертилитет при последователни неуспешни АРТ.  

HSC е изключително полезна при диагностиката на следните патологични 

отклонения, а именно вродени аномалии (маточни септуми), полипи, субмукозни 

миомни възли, синехии (с-м на Asherman), визуализация и екстракция на 

вътрематочни песари и в допълнение дава възможност за извършване на 

прицелни ендометриални биопсии при съмнение за неопластични процеси. 

Недиагностицираните патологии на маточната кухина са почти сигурна 



 

 

 

предпоставка за неуспех при АРТ-процедурите. Голяма част от тези заболявания 

могат да се лекуват успешно чрез хистероскопия в офис условия, като например 

отстраняване на полипи, резекция на септуми и синехии. 

В своя монографичен труд д-р Стефан Кисьов разработва проблеми, които са 

важни за съвременната репродуктивна медицина и ще са от съществен принос за 

специализираната литература в България. 

 

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Кандидата представя за конкурса дисертационен труд на тема : „Мястото на 

репродуктивната хирургия в комплексното лечение на стерилитета“, 

монография на тема „Офис хистероскопия. Място в съвременната 

гинекология“, както и 26 пълнотекстови публикации в наши и чужди научни 

списания, отговарящи на нормативните изисквания.  

 

Участия в курсове 

1. Курс по Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията – МУ 

- Варна 

2. Курс по диагностична и оперативна лапароскопия – МУ – Варна 

3. Курс по диагносична и оперативна хистероскопия – МУ – Варна 

4. Специализиран курс по хистероскопия и лапароскопия в Льовен, Белгия, 

2019г. 

5. Специализиран курс по лапароскопия (дълбока тазова ендометриоза) 

IRCAD – Страсбург, Франция, 2019г. 

 

Участия в конгреси и симпозиуми 

Д-р Кисьов има участия в национални конференции и симпозиуми, като искам 

да изтъкна някои от тях: 

- Конгресите организирани от Българската Асоциация по Минимално 

Инвазивна Гинекологична Хирургия.  

- Научни форуми организирани от Българската Асоциация по Стерилитет и 

Репродуктивно Здраве.  



 

 

 

- Участия в Асамблеите на Интернационална Медицинска асоциация 

„България“. 

 

Д-р Кисьов е член на: БЛС, БДАГ, БАСРЗ, БАМИГХ, ESGE, ESHRE.  

 

Кратки биографични данни 

Д-р Стефан Василев Кисьов, д.м. е роден през 1978 година в град Варна. 

Завършва средно образование през 1996 година в град Варна. През 2002 година 

завършва медицина в Медицински Университет – Варна. От 2011 година е 

назначен за редовен асистент към катедрата по „Акушерство и гинекология“ към 

МУ – Варна. От 2005 година е назначен на длъжност „лекар “ в СБАГАЛ „Проф. 

д-р Д. Стаматов“ ЕООД – Варна. От 2008г. до момента работи като лекар АГ в 

МЦАР „Варна“ – гр. Варна. През 2018г. след спечелен конкурс заема длъжността 

„Главен асистент“ към катедра АГ – МУ – Варна.   

През 2014 година д-р Кисьов е зачислен на свободна докторантура към катедрата 

по „Акушерство и гинекология“ към МУ – Варна и през 2017г. успешно защитава 

дисертационен труд на тема „Мястото на репродуктивната хирургия в 

комплексното лечение на стерилитета“ с научен ръководител проф. д-р Емил 

Георгиев Ковачев, д.м.н. През 2014г. придобива специалност по Акушерство и 

гинекология.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заключение 

Представената научна продукция от д-р Кисьов отговаря на общоприетите 

критерии. Въз основа на наукометричните критерии и учебно-преподавателската 

дейност, смятам, че  д-р Стефан Кисьов, д.м. покрива всички критерии и 

изисквания за придобиване на академична длъжност „Доцент“. 

Позволявам си да препоръчам на уважаемите членове на Научното жури да 

гласуват положително за присъждане на академичната длъжност „доцент“ по 

научна специалност „Акушерство и гинекология” на д-р Стефан Кисьов, според 

Правилника за развитие на академичния състав в Медицински  Университет – 

Варна.   

 

Дата: 08.11.2019г.           Изготвил:                                                     

Проф. д-р Е. Ковачев, д.м.н. 

 


