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от Доц. д-р Росен Калпачки, дм,

Катедра Медико-социални науки, Югозападен университет - Благоевград 

УМБАЛ “Света Анна” София, Клиника по нервни болести

на дисертационния труд на д-р Кристиян Найденов, 

на тема „ Епилепсия и мозъчно-съдови заболявания“, 

представен за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Представеният ми за рецензия дисертационен труд разглежда проблеми 

от изключителна важност и актуалност. Социално-значимите заболявания като 

мозъчен инсулт и епилепсия винаги са били във фокуса на медицината именно 

защото тяхната социална “цена” е била особено висока. Днес тяхната роля е 

още по-голяма, защото съвременното общество издига опазването на 

индивидуалното, но и на общественото здраве до непознат досега пиедестал и 

определено търси както увеличаване продължителността на живота, така и 

повишаване на неговото качество.

Обемът на дисертацията е 147 страници и включва Концепция, 

Методологична и Методическа част, Литературен обзор, Собствени резултати, 

Обсъждане, Изводи, Приноси и перспективи и литература от 222 заглавия, от 

които 23 на кирилица и 199 на латиница. Разработката е онагледена с 39 фигури 

и 90 таблици, което е добро и достатъчно.

Авторефератът към дисертацията я отразява вярно и точно. Съдържа 

всички собствени резултати, както и изводите, препоръките и приносите на 

дисертационния труд. По време на изготвянето на дисертацията си, д-р 

Найденов е получил многостранна подкрепа и помощ, за които изразява своята 

благодарност.



Д-р Найденов е навлязъл в проблема изключително прецизно и 

широкообхватно. Като начало в дисертационния труд има методологична част, 

в която са изведени правилно формулираните цели и задачи. Методиката на 

изследването чрез метода на класификационните и регресионни дървета е 

иновативна и е довела до интересни и относително хомогенни резултати без да 

са необходими огромен брой наблюдавани пациенти. Самите резултати са 

изведени както от ретроспективно, така и от продължаващо върху същата 

кохорта амбиспективно изследване.

Положителният извод от анализа на данните е, че не могат да се изведат 

единични фактори с голям риск за възникване на епилептични пристъпи в 

острата фаза на инсулт, което не изключва влиянието им в комбинация. От 

друга страна д-р Найденов извежда алгоритъм за скрининг на слединсултна 

епилепсия, в който разширява диагностичните показания на ЕЕГ като метод в 

областта на мозъчно-съдовите заболявания, което само по себе си е поле за нови 

научни търсения.

В изложението личи добро боравене с наличната литература по въпроса, 

има добра подредба на представените факти и резултати, с подходящ курсив са 

отбелязани ключовите за темата изводи и цитати.

Категорично може да се отбележи, че изводите, направени в 

дисертационния труд на базата на собственото изследване представляват научна 

новост в нашата литература, обогатяват научните познания и осигуряват 

необходимите научни предпоставки за разработване и изпълнение на стратегия 

за намаляване на смъртността и инвалидизацията и подобряване качеството на 

живот при болните с мозъчен инсулт.

Представеният ми за рецензия дисертационен труд на д-р Кристиян 

Найденов представлява оригинална разработка, която отговаря на минималните 

национални изисквания на ЗРАСРБ, на Правилника за неговото приложение и 

на Правилника за развитие на академичния състав на Тракийския университет в 

България. Няма наличие на плагиатство.

Всичко това ми дава основание за положителна оценка на 

дисертационния труд и призовавам уважаемото научно жури да гласува да бъде



присъдена образователната и научна степен “доктор” в област 7. Здравеопазване 

и спорт, професионално направление 7.1 Медицина на докторанта д-р Кристиян 

Кирилов Найденов.

Дата 28.02.2022

Подпис: доц. д-р Росен Калпачки
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by Assoc. Prof. Dr. Rosen Kalpachki, MD,

Department of Medical and Social Sciences, Southwestern University - Blagoevgrad 

UMHAT "St. Anna" Sofia, Clinic of Nervous Diseases

of the dissertation of Dr. Kristian Naidenov, 

on "Epilepsy and cerebrovascular disease", 

presented for obtaining the educational and scientific degree "Doctor"

Dissertation presented to me for review addresses issues of extreme importance 

and relevance. Socially significant diseases such as stroke and epilepsy have always 

been the focus of medicine precisely because their social "cost" has been particularly 

high. Today, their role is even greater, because modern society raises the protection of 

individual and public health to a hitherto unknown pedestal and is definitely looking for 

both increasing life expectancy and improving its quality.

The volume of the dissertation is 147 pages and includes Concept, Methodological 

and Methodological part, Literary review, Own results, Discussion, Conclusions, 

Contributions and perspectives and literature of 222 titles, of which 23 in Cyrillic and 199 

in Latin. The development is illustrated with 39 figures and 90 tables, which is good and 

enough.

The abstract to the dissertation reflects it faithfully and accurately. It contains all 

own results, as well as the conclusions, recommendations and contributions of the 

dissertation. During the preparation of his dissertation, Dr. Naidenov received multilateral 

support and assistance, for which he expresses his gratitude.

Dr. Naidenov entered the problem extremely precisely and extensively. As a start in 

the dissertation there is a methodological part in which the correctly formulated goals and 

objectives are derived. The methodology of the study using the method of classification 

and regression trees is innovative and has led to interesting and relatively homogeneous 

results without the need for a huge number of observed patients. The results themselves 

are derived from both a retrospective and an ongoing ambitious study on the same 

cohort.

The positive conclusion from the analysis of the data is that single factors with a 

high risk of epileptic seizures in the acute phase of stroke cannot be derived, which does



not exclude their influence in combination. On the other hand, Dr. Naidenov derives an 

algorithm for screening for post-stroke epilepsy, in which he expands the diagnostic 

indications of EEG as a method in the field of cerebrovascular diseases, which in itself is a 

field for new scientific research.

The presentation shows a good handling of the available literature on the subject, 

there is a good arrangement of the presented facts and results, the key conclusions and 

quotations for the topic are marked with appropriate italics.

It can be clearly noted that the conclusions made in the dissertation on the basis of our 

own research represent a scientific novelty in our literature, enrich scientific knowledge 

and provide the necessary scientific prerequisites for developing and implementing a 

strategy to reduce mortality and disability and improve quality of life, in patients with 

stroke.

The dissertation of Dr. Kristian Naidenov presented to me for review is an original 

development that meets the minimum national requirements of the ZRASRB, the 

Regulations for its implementation and the Regulations for the development of the 

academic staff of the Thracian University in Bulgaria. There is no plagiarism.

All this gives me grounds for a positive evaluation of the dissertation and I call on 

the esteemed scientific jury to vote to award the educational and scientific degree 

"Doctor" in field 7. Health and Sports, Professional 7.1 Medicine of PhD student Dr. 

Kristian Kirilov Naidenov.

Date 28.02.2022

Signature: Assoc. Prof. Dr. Rosen Kalpachki
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