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

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

 

CTAHOВИЩE 

на 

Доц. д-р Елис Исмаил, дмн 

Акушер – гинеколог, Медицински университет - Варна 

Вътрешен член на Научно жури 

по конкурс за заемане на АД“Доцент“ 

 

Конкурса за заемане на академична длъжност „Доцент“, обявен в Държавен 

вестник бр. 62/06.08.2019 г. област на висшето образование 7 

„Здравеопазване и спорт“, по професионално направление 7.1 „Медицина“ и 

научна специалност „ Акушерство и гинекология“, за нуждите на Факултет 

„Медицина“, Катедра „Акушерство и гинекология“ към Медицински 

университет – Варна и СБАГАЛ „Проф. д-р Д.Стаматов“ЕООД гр.Варна. 

Относно: Научната и Учебно – преподавателска дейност 

на д-р Стефан Василев Кисьов, д.м. 

Във връзка с: Участие в конкурс за придобиване на АД“Доцент“  

 

Кратка информация за образователното и професионално развитие на кандидата: 

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

образование през 1996 година. 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 
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като лекар АГ в МЦАР „Варна“ – гр. Варна. През 2018г. след спечелен конкурс заема 

длъжността „Главен асистент“ към катедра „Акушерство и гинекология“ на 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. През 2019 година 

издава монографичен труд на тема „Офис хистероскопия. Място в съвременната 

гинекология“. Владее френски и руски език.  

В своето професионално и научно развитие, д-р Стефан Кисьов успешно е преминал през 

множество различни СДО курсове у нас и в чужбина по следните направления:  

- Курс по Ултразвукова диагностика в акушерогинекологичната практика, 2016 год. 

- Курс по лапароскопия, 2017 год. 

- Курс по хистероскопия, 2017 год. 

- Специализиран курс по хистероскопия и лапароскопия в Льовен, Белгия 2019 год. 

- Специализиран курс по лапароскопия IRCAD, Страсбург – Франция 2019 год. 

 

Оценка на учебно – преподавателската дейност: 

Съгласно представена справка за учебна натовареност от МУ – Варна, д-р Стефан Кисьов 

води упражнения и лекции на студенти БЕО от Факултет „Медицина“, „Обществено 

здравеопазване“ и „Дентална медицина“. 

- 2014/2015 уч.год. – общо 351 уч.ч. 

-  2015/2016 уч.год. – общо 363 уч.ч. 

- 2016/2017 уч.год. – общо 366 уч.ч. 

- 2017/2018 уч.год. – общо 401 уч.ч. 

- 2018/2019 уч.год. – общо 410 уч.ч. 

 

Оценка на наукометричните показатели: 

Основни области на научно - изследователска дейност на д-р Стефан Кисьов са 

минимално – инвазивна хирургия, гинекологична ендоскопия за целите на 

репродуктивната медицина и съвременни методи за диагностика на преждвременно 

раждане.  

В настоящия конкурс на рецензиране подлежат 23 броя научни трудове, от които в 

България са публикувани 19 броя, а в чужбина 3 броя. От тях: 
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- В пълен текст 22 броя (19 бр. в България и 3 броя в чужбина) 

- Монография – 1 бр. 

Първи автор при – 1 бр.; Втори автор при – 2 бр. ; Трети и следващ автор при – 19 бр. 

Публикации извън таблицата за покриване на минималните изисквания: 

6 броя, от които 5 са под печат: 

Първи автор – 1 бр. Трети и следващ автор – 5 броя. 

Д-р Стефан Кисьов е представил 8 участия с доклади в научни форуми. 

В представената официална справка на Библиотеката на МУ – Варна са издирени и 

посочени 11 цитирания на трудовете на д-р Кисьов, всички от чуждестранни авторски 

колективи.  

 

Научни приноси: 

Разделям научните приноси на д-р Кисьов в две категории: Научни приноси с оригинален 

характер и Научни приноси с потвърдителен характер.  

1. Приноси с оригинален научен характер. 

- МЦАР – Варна е първата клиника в България достигнала до над 50% успеваемост на 

IVF-ET; 

- МЦАР – Варна е първата клиника в България въвела премахването и прекъсването на 

увредените от инфекция маточни тръби; 

- За първи път в България са описани някои редки форми на извънматочна бременност 

след АРТ и последващо лапароскопско лечение; 

- 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; 

- За първи път у нас се разглежда мястото на реконструктивната лапароскопска хирургия 

при лечението на тубарния стерилитет. 

2. Приноси с потвърдителен характе:. 

- Миниинвазивните оперативни методи с последващо IVF-ET увеличават многократно 

шанса за забременяване; 
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- Представени са казуистични видове на извънматочна бременност, тяхната диагностика, 

лечение и изход; 

-  Документирани са усложнения след АРТ като торзия на яйчниците и кръвотечения след 

пункция за целите на IVF; 

- В монографичния си труд, авторът потвърждава икономическата ефективност на офис 

хистероскопията, нейните предимства и недостатъци, анализирайки собствени резултати.  

Заключение: 

От изложените факти е видно, че научното творчество и учебната ангажираност на д-р 

Стефан Кисьов, д.м. отговарят както в количествено, така и в качествено отношение на 

съвременните критерии за заемане на академична длъжност „Доцент“ по всички 

параметри заложени в ЗРАСРБ и правилника му за приложение в МУ – Варна.  

Въз основа на горе споменатите факти, предлагам на уважаемите членове на Научното 

жури да гласуват положително за присъждане на академична длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите на  Катедра „Акушерство 

и гинекология“ към МУ - Варна и  СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ ЕООД на д-р Стефан 

Василев Кисьов, дм.  

 

 

12.11.2019 год.                                       Изготвил становището:..................................... 

гр. Варна                                                                              / Доц. д-р Елис Исмаил, дмн/ 

 

  

 

 

   

 

  

 

 


