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С Т А Н О В И Щ Е 

 

От: проф. д-р Таня Тимева, дм  

Ръководител сектор по асистирана репродукция   

при САГБАЛ „Д-р Щерев“ ЕООД, гр. София, 

Преподавател в Русенски Университет „Ангел Кънчев“, 

 факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, катедра “Здравни грижи“ 

 

 

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност "Доцент", по 

специалност „Акушерство и гинекология“, професионално направление  7.1. Медицина, 

област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на Факултет 

„Медицина“, Катедра „Акушерство и гинекология“ и Отделение „Гинекология“ към 

СБАГАЛ “Проф. д-р Д. Стаматов“ - Варна обявен в Държавен вестник (бр. 

62/06.08.2019 г.) 

            

Представям настоящото становище, съгласно ЗРАСРБ, Правилника за неговото 

прилагане, Правилника за развитие на академичния състав в Медицински университет - 

Варна като член на Научното жури по настоящия конкурс, съгласно заповед № Р-109-

316/07.10.2019 г. на Ректора на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна.  

 

Д-р Стефан Василев Кисьов, дм е кандидат за заемане на академичната длъжност.  

 

I. Обобщени данни от творческата биография на кандидата 

 

Д-р Стефан Кисьов завършва медицина през 2002 г. и от 2011 г. е асистент към 

Катедрата по АГ, а от 2015 г. до момента е лекар-ординатор в отделение „Гинекология“ 

към СБАГАЛ “Проф. д-р Д. Стаматов“ - Варна. Той придобива специалност по 

„Акушерство и гинекология“ през 2014 г. и три години по-късно защитава своята 

докторантура на тема:  Мястото на репродуктивната хирургия в комплексното лечение 

на стерилитета като придобива ОНС „Доктор“ (2017 г.). От една година д-р Кисьов 

заема академичната длъжност „Главен асистент“ към Катедрата по АГ (2018 г.). 

Както от темата на дисертационния му труд, така и от завършените курсове за 

следдипломнна квалификация и допълнителна специализация ясно личи неговия 

интерес в областта на репродуктивната хирургия и по специално приложението на 

ендоскопските методи. Само през последната година д-р Кисьов е посетил най-
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авторитетните курсове в Европа, ръководени от водещи специалисти в областта на 

репродуктивната хирургия (Специализиран курс по хистероскопия и лапароскопия в 

Льовен, Белгия, 2019 г. и  Специализиран курс по лапароскопия (дълбока тазова 

ендометриоза) IRCAD - Страсбург, Франция, 2019 г.). 

 

II. Данни относно количествените показатели на представената научна 

продукция и качествените критерии по отношение научно-изследователската и 

учебно-преподавателската дейност и приноси на кандидата 

 

Д-р Стефан Кисьов представя като документ за участие в конкурса академична 

справка в табличен вид с включени 16 публикации в реферирани и индексирани издания 

и още 6 в нереферирани с научно рецензиране издания. 5 от публикациите са в 

чуждестранни издания на английски език, а в 8 са описани интересни клинични случаи 

на рядка патология, съдържащи ценни за ежедневната практика на гинеколога подходи. 

Д-р Кисьов представя и справка за цитиранията – общо 11 в базите данни Scopus и Web 

of Science. Справката в Google scholar сочи, че публикационната активност на автора и 

позоваванията на научните му трудове започва от 2011 г. и продължава равномерно през 

годините. Допълнително към документите са приложени още 6 публикации извън 

справката за покриване на минималните критерии в сп. „Акушерство и гинекология“ и 

сп. „Репродуктивно здраве“.    

Кандидатът представя списък с 8 изнесени доклади на научни конференции и 

конгреси с международно участие с основна тематика касаеща миниинвазивна 

гинекологична хирургия и лечебни подходи при пациенти с инфертилитет. Представена 

е също монография на тема: „Офис хистероскопия. Място в съвременната гинекология" 

издадена през 2019 г. с библиография съдържаща 174 автора. В този хабилитационен 

труд д-р Кисьов разглежда предимствата в изпълнението на диагностична и оперативна 

хистероскопия като офис процедура, избягвайки недостатъците на общата анестезия. С 

усъвършенстването на ендоскопската апаратура диагностичната офис хистероскопия 

измества конвенционалната хистероскопия и се превръща в метод на избор при 

изследването на женския инфертилитет при последователни неуспешни опити за 

асистирана репродукция. Освен това офис 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.  
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Кандидатът е представил научни трудове, в които има оригинални научни и 

приложни приноси, които са получили положителна оценка от колегията. Разработките 

на д-р Кисьов са свързани преди всичко с различните видове ендоскопски оперативни 

техники в гинекологията и най-вече в репродуктивната медицина. Чрез тях авторът 

работи усърдно за утвърждаване на репродуктивната хирургия като неделима 

съвременна част от лечението на стерилитета. Комбинирането на различни терапевтични 

подходи, а именно последователно прилагане на мини-инвазивни оперативни методи с 

последваща IVF-ET процедура увеличават многократно шанса за успешна бременност. 

Диагностицирането или отхвърлянето на някои патологични находки в маточната кухина 

чрез офис хистероскопия са от огромно значение за диагнозата на женския 

инфертилитет, както и за крайния успех от прилаганите асистирани репродуктивни 

технологии (АРТ). 

 

Други области на научни интереси на кандидата са:  

- съвременните тенденции в патогенезата, диагностиката и лечението на 

гениталната хламидиоза при инфертилни пациентки;  

- проблеми при АРТ, свързани с гестационното сурогатство;  

- лечебен алгоритъм при животозастрашаващи кръвотечения по време на 

Цезарово сечение или след раждане по естествен път;  

- съвременните методи за диагностика на преждевременното раждане (фетален 

фибронектин) и т.н. 

 

Към изискуемата документация за участие в конкурса е и удостоверение за 

приблизително 17 години трудов стаж в СБАГАЛ - Варна. Д-р Кисьов представя и 

удостоверение за преподавателски стаж – 7 г. и 11 месеца, от които повече от 1 година 

като главен асистент към Катедрата по АГ към МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов"- 

Варна. Справката за учебната натовареност показва общо годишнен брой часове между 

351 и 410 с начало 2014/2015 г. до сега, надвишаващи изискуемия минимум многократно. 

Кандидатът провежда практиически упражнения по дисциплините Акушерство и 

гинекология на студенти от специалност «Медицина», «Дентална медицина» и 

«Акушерка». 
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III. Заключение 

 

Документите и материалите, представени от Д-р Стефан Василев Кисьов, дм 

отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на 

академичния състав МУ - Варна. 

 

Въз основа на всичко изложено дотук давам своята положителна оценка и 

препоръчвам на Научното жури да избере Д-р Стефан Василев Кисьов, дм да заеме 

академичната длъжност „Доцент" в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна по 

научна специалност „Акушерство и гинекология". 

 

 

 

Дата:                              Изготвил становището:   

 

10.11.2019 г.                 /проф. д-р Таня Тимева, дм/ 


