
До Председателя на Научно жури определено със Заповед № Р-109-

316/07.10.2019г. на Ректора на Медицински университет – Варна   

 

СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н. 

Ръководител Катедра „Здравни грижи“, Филиал Шумен 

 към Медицински университет – Варна  

Началник Клиника „Гинекология“ МБАЛ „Св. Анна“ – гр. 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 

Тубарният стерилитет е най-честата и основна индикация за IVF – 

процедура при жените. Клиничната бременност след АРТ  е под 50%, макар 

и рядко съществуват усложнения, понякога животозастрашаващи, и не на 

последно място - финансови и психо-емоционални моменти. 

Автора описва своя опит при реконструктивната лапароскопска тубарна 

хирургия и процента на успешната естествена концепция след това. 



Формулирани са  8 извода и 10 приноса, някои от които за първи път в 

България, като искам да отбележа някои от тях:  

1. МЦАР – Варна е първата клиника в България достигнала до над 50% 

успеваемост на IVF-ET 

2. Родено е първото бебе след TESE – ICSI 

3. МЦАР – Варна е първата клиника в България въвела премахването и 

прекъсването на увредените от инфекция маточни тръби. 

4. Предоставени са 4 случая на лапароскопска диагноза и лечение на 

казуистични видове извънматочна бременност. 

5. Миниинвазивните оперативни методи с последващо IVF-ET 

увеличават многократно шанса за забременяване. 

6. Описан е случай на хематометра след IVF-ET в рудиментарен рог, 

опериран лапароскопски. 

7. Представени са два случая на интерстициална извънматочна 

бременност, оперирани лапароскопски. 

8. Демонстрирани са четири случая на хетеротопична бременност, три 

от които завършват с раждането на жив, доносен плод. 

 

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. 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 

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

лапароскопска хирургия при лечението на тубарния стерилитет  



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

кръвотечения след пункция за целите на IVF 

 

 

III. Приноси свързани с монографичния труд „Офис 

хистероскопия. Място в съвременната гинекология“ 

 

Офис хистероскопията дава възможност за цялостна и точна диагноза на 

патологиите в маточната кухина веднага след тяхното установяване чрез 

дву- или триизмерно трансвагинално ултразвуково скениране още при 

първичния преглед на пациентката. Тази процедура е от съществена полза 

за пациентките. На първо място се касае за липсата на необходимост от обща 

анестезия, особено при висок анестезиологичен риск, краткотрайност на 

манипулацията, липса на болничен престой и по-ниски разходи. Болните 

жени могат да се върнат към ежедневните си дейности, без да е използвана  

седация или анестезия и то веднага след приключването на процедурата. 

Хистероскопията предоставя ценна информация при наличието на: 

хроничен ендометрит, вродени аномалии (маточни септуми), полипи, 

субмукозни миомни възли, синехии (синдром на Asherman). Тя позволява 

визуализация и екстракция на вътрематочни песари, както и извършването 

на прицелни ендометриални биопсии при съмнение за неопластични 

процеси. Патологичните изменения на маточната кухина са почти сигурна 

предпоставка за неуспеха при процедурите по асистирана репродукция. 

Голяма част от тези изменения могат да се премахнат чрез хистероскопия в 

амбулаторни условия. 

 

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. Придобива 

специалност по Акушерство и гинекология през 2014г.  

 

                                                                     

Заключение 

На базата на представената научна продукция, която отговаря 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“. 

Препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури да гласуват 

положително за присъждане на академична длъжност „Доцент“ по научната 

специалност „Акушерство и гинекология“ към Катедра „Акушерство и 

гинекология“  на д-р Стефан Василев Кисьов. 

 

 

07.11.2019                                          Изготвил: 

гр. Варна                        Проф. д-р. Явор Корновски, д.м.н. 

 

 


