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СТАНОВИЩЕ

От доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм, Декан на Медицински факултет при 
Тракийски университет, Катедра Обща и клинична патология, съдебна медицина и

деонтология, и дерматовенерология

За придобиване на научната степен „Доктор“ по Неврология, в област на висшето 
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина

На д-р Кристини Кирилов Найденов
Гема на дисертационния труд: Епилепсия и мозъчно-съдови заболявания

Д-р Кристиян Найденов е роден в гр. София, през 1990 г. През 2008 г. завършва 
средното си образование в 170 СОУ „Васил Левски“, със специалност „Стопански 
мениджмънт“. През 2014 г, д-р Найденов завършва висшето си образование с 
професионално-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Медицина“ в МФ 
при Тракийски университет -  гр. Стара Загора. През 2020 г. придобива специалност по 
нервни болести. Година по-късно успешно се отчислява с право на защита на 
дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в 
областта на неврологията. Член е на Български лекарски съюз и Българското дружество 
по Неврология. Основната му работа към момента е на пълно работно време в 
Неврологична клиника към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ -  гр. Стара Загора. 
Работи като асистент в Катедрата по Неврология и психиатрия към Медицински 
факултет, Тракийски университет с преподаване на студенти по Медицина, 
включително и на английски език.

Дисертационният труд е написан на общо 147 страници и е структуриран по 
класически начин и в съответствие с поставените цел, научноизследователски задачи, 
работна хипотеза, обект и предмет на изследването, като отразява възприетия от автора 
подход за изследване и анализ на проблематиката, на базата на които са постигнати 
поставените цели и са формулирани съответните изводи и предложения. Състои се от 
концепция, методологична част, методическа част, литературен обзор, собствени 
резултати, обсъждане, изводи, приноси и перспективи, резюме, благодарности, 
използвани съкращения, списък с публикации, произтекли от научния труд, използвана 
литература и едно приложение.

Кандидатът е избрал актуална тема за своята работа, а именно „Епилепсия и 
мозъчно-съдови заболявания“, като се е фокусирал върху формулирането на алгоритъм 
за скрининг на пациентите в острата фаза на инсулт с цел превенция на епилепсия. Така

Научни ръководители: 
Проф. д-р Иван Манчев, дми 
Доц. д-р Велина Манчева, дм



изведеният алгоритъм е от практическо значение за клиничната работа, а неговите 
резултати са важен принос за науката, поради ниския брой на подобни случаи.

Целта на научното изследване на д-р Найденов е да се проведе клинико- 
инструментално проучване за регистриране на ранните епилептични пристъпи в 
острата фаза на инсулт и да се изведат принципи за скрининг, диагностика и поведение 
при такива пациенти. Авторът описва подробно и осем задачи -  пряко свързани с 
постигането на целта.

Степента на познаване на състоянието на проблема и съответствието на 
използваната литература е висока, което проличава от изчерпателния литературен 
обзор и коректното цитиране на представителния брой от 222 автора.

Избраната методология и методика на изследване съответства на поставената 
цел и задачи на дисертационния труд. Тя е модерна, добре обмислена и оригинална. 
Общо оценените пациенти са 736. Статистическата обработка на ретроспективните 
данни и построяването на класификационно и регресивно дърво, което е тествано с 
проспективните пациенти, позволява извличането на повече информация за рисковите 
фактори за генеза на епилептични гърчове.

Онагледяването на собствените резултати е на отлично ниво, постигнато чрез 90 
таблици и 32 фигури.

Наличен е собствен принос при събирането и анализирането на емпиричните 
данни. Кандидатът е разгледал едновременно количествени и качествени показатели 
като е обобщил примерен рисков профил на пациент, който е показан за ЕЕГ 
изследване и евентуално включване на превантивна антиепилептична терапия, което 
може да улесни клиничната практика, както и да разшири обхвата на превенцията чрез 
скрининг.

Естеството на първият принос е авторско и е продукт от цялостната работа, а 
именно, че е предложен е алгоритъм за скринингова ЕЕГ оценка и поведение при 
пациенти с мозъчен инсулт с оглед на вероятността за поява на ранни епилептични 
припадъци.

Вторият принос е достоверен, защото диагностичните показания на ЕЕГ 
действително са разширени като оценка по отношение на поява на епилептични 
пристъпи в областта на мозъчно-съдовите заболявания. Изградените оригинални 
научни приноси демонстрират, че д-р Найденов притежава способност за 
самостоятелни научни изследвания.

Представеният автореферат съответства с основните положения и приносите на 
дисертационния труд, като накратко акцентира върху основните моменти в научната 
работа.

Докторантът представя доказателство, че дисертационният труд е разработен 
самостоятелно, а именно Протокол от заседание на Комисия за проверка на 
оригиналността и автентичността на дипломни и дисертационни работи, която е 
констатирала своето заключение на базата на представени сурови база данни, 
документален чернови и оригинален архив, лабораторни дневници, журнали и други 
материали, както и електронна проверка чрез платформата PlagScan.



Важно е да отбележим още, че д-р Кристиян Найденов е положил големи 
усилия, за да създаде електронна база данни в табличен вид е този обем, както и за 
инструменталните изследвания на болните с инсулт, спазвайки етичните норми и 
включващите и изключващите критерии, които е съставил в методологията. Направил е 
интересна и нестандартна статистическа обработка и е поднесъл резултатите си по 
разбираем начин. Фокусът е поставен върху скрининговия алгоритъм, който е лесно 
изпълним и приложим и би бил изключително полезен в практиката на клинициста.

В заключение така предложеният дисертационен труд притежава значителен 
научен, клиничен и образователен потенциал, като същевременно демонстрира 
способността на д-р Кристиян Кирилов Найденов да развива и обобщава данните в 
научната литература, да търси възможните взаимовръзки и да изгражда клиничен 
подход към някои от най-важните съвременни проблеми в неврологията. Смятам труда 
за завършен, актуален и приложим, и напълно отговарящ на изискванията на Закона за 
развитие на академичния състав в Р България, както и на ПРАСТРУ.

Въз основа на това, убедително давам своята позитивна оценка и гласувам ..ЗА" 
присъждане на ОНС „доктор“ на д-р Кристиян Кирилов Найденов, като 
призовавам и останалите членове на уважаемото жури да подкрепят кандидата с 
позитивен вот.

01/03/2022 г.
Гр. Стара Загора

доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм
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By Assoc. Prof. Julian Rumcnov Ananiev, MD, PhD, Dean of the Medical Faculty, Trakia 
University, Department of General and Clinical Pathology, Forensic Medicine and 

Deontology, Dermatology and Venereal Diseases.

For obtaining the scientific "PhD" degree in Neurology, in the field of higher education 7. 
Health and sports, professional field 7.1 Medicine

To: Christiyan Kirilov Naydenov, MD

Scientific thesis: Epilepsy and cerebrovascular diseases

Supervisors:

Prof. Dr. Ivan Manchev, MD, ScD 

Assoc. Prof. Dr. Velina Mancheva, MD, Ph.D.

Dr. Christiyan Naydenov was born in Sofia in 1990. In 2008 he completed his 
secondary education at 170 Vasil Levski High School, majoring in Business Management. In 
2014, Dr. Naydenov completed his higher education with a professional qualification degree 
"Master", majoring in "Medicine" at the Medical Faculty of Trakia University - Stara Zagora. 
In 2020 he acquired a degree in nervous diseases. A year later he successfully graduated with 
the right to defend a dissertation for the award of educational and scientific degree "Doctor" 
in the field of neurology. He is a member of the Bulgarian Medical Union and the Bulgarian 
Society of Neurology. His main job at the moment is full-time at the Neurological Clinic at 
the University Hospital "Prof. Dr. Stoyan Kirkovich"- Stara Zagora. He works as an assistant 
in the Department of Neurology and Psychiatry at the Faculty of Medicine, Trakia University, 
teaching medical students, including English.

The dissertation is written on a total of 147 pages and is structured in a classical way 
and in accordance with the objectives, research objectives, working hypothesis, object and 
subject of research, reflecting the author's approach to research and analysis of the issue. The 
set goals have been achieved and the respective conclusions and proposals have been 
formulated. It consists of a concept, methodological part, methodological part, literature 
review, own results, discussion, conclusions, contributions and perspectives, summary, 
thanks, abbreviations used, list of publications from scientific work, used literature and one 
application.

The candidate has chosen a current topic for his work, namely "Epilepsy and 
cerebrovascular diseases", focusing on the formulation of an algorithm for screening patients 
in the acute phase of stroke in order to prevent epilepsy. The algorithm derived in this way is 
of practical importance for clinical work, and its results are an important contribution to 
science due to the low number of such cases.
The aim of dr. Naydenov's research is to conduct a clinical and instrumental study to register 
early epileptic seizures in the acute phase of stroke and to derive principles for screening,



diagnosis and behavior in such patients. The author describes in detail eight tasks - directly 
related to achieving the goal.

The degree of knowledge of the state of the problem and the correspondence of the 
used literature is high, which is evident from the comprehensive literature review and the 
correct citation of the representative number of 222 authors.

The chosen methodology and research methodology corresponds to the set goal and 
objectives of the dissertation. It is modern, well thought out and original. The total number of 
patients evaluated is 736. The statistical processing of retrospective data and the construction 
of a classification and regression tree, which was tested with prospective patients, allows to 
extract more information about risk factors for the genesis of epileptic seizures.

The illustration of one's own results is at an excellent level, achieved through 90 tables 
and 32 figures.

There is an own contribution to the collection and analysis of empirical data. The 
candidate reviewed both quantitative and qualitative indicators and summarized an exemplary 
risk profile of a patient, which is indicated for EEG examination and possible inclusion of 
preventive antiepileptic therapy, which may facilitate clinical practice and expand the scope 
of prevention through screening.

The nature of the first contribution is authorial and is a product of the overall work, 
namely that an algorithm for screening EEG assessment and behavior in stroke patients has 
been proposed in view of the likelihood of early epileptic seizures.
The second contribution is reliable because the diagnostic indications of the EEG have indeed 
been expanded as an assessment of the occurrence of epileptic seizures in the field of 
cerebrovascular disease. The developed original scientific contributions demonstrate that dr. 
Naydenov has the ability for independent research.

The presented abstract corresponds to the main points and contributions of the 
dissertation, briefly emphasizing the main points in the scientific work.
The doctoral student presents proof that the dissertation work has been developed 
independently, namely the Minutes of a meeting of the Commission for Verification of the 
Originality and Authenticity of Diploma and Dissertation Papers, which has established its 
conclusion on the basis of submitted raw databases, documentary drafts and original archives, 
laboratory diaries, journals and other materials, as well as electronic verification through the 
PlagScan platform.

It is important to note that Dr. Christiyan Naydenov has made great efforts to create an 
electronic database in tabular form with this volume, as well as for instrumental research of 
patients with stroke, observing ethical norms and including and excluding criteria that has 
compiled in the methodology. He made an interesting and non-standard statistical processing 
and presented his results in an understandable way. The focus is on the screening algorithm, 
which is easy to implement and implement and would be extremely useful in the clinician's 
practice.



In conclusion, the proposed thesis has significant scientific, clinical and educational 
potential, while demonstrating the ability of Dr. Christiyan Kirilov Naydenov to develop and 
summarize data in the scientific literature, to look for possible relationships and build a 
clinical approach to some of the most important contemporary problems in neurology. I 
consider the work to be complete, up-to-date and applicable, and fully meets the requirements 
of the Law for the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, as well as 
the local requirements.

Based on this, I convincingly give my positive assessment and vote "Agree" the award 
of the scientific "PhD" degree to Christiyan Kirilov Naydenov, MD and calling on the other 
members of the jury to support the candidate with a positive vote.

01/03/2022 
Stara Zagora

Assoc. Prof. Julian Rumenov Ananiev, MD, PhD


