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От проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, дмн 

Катедра по нервни болести и невронауки, МУ-Варна 

Член на Научно жури по процедура разкрита за нуждите на Медицински факултет 

при Тракийски университет - гр. Стара Загора

ОТНОСНО: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор” на д-р Кристиян Кирилов Найденов в област на висшето образование 7. 

„Здравеопазване и спорт” по професионалното направление 7.1. „Медицина” и научна 

специалност „Неврология” към Тракийски университет - гр. Стара Загора

С Решение на Председателя на Научното жури и съгласно Заповед на Ректора на 

Тракийски университет - гр. Стара Загора № 411 от 17.02.2022 съм определен да 

представя становище относно дисертационния труд на д-р Кристиян Кирилов Найденов, 

на тема „Епилепсия и мозъчно-съдови заболявалия“ за присъждане на образователна и 

научна степен „доктор” по научна специалност Неврология.

Настоящата рецензия е разработена и представена съобразно изискванията на Закона 

за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в Тракийски университет - гр. Стара Загора.

Кратки биографични данни на докторанта.

Д-р Кристиян Кирилов Найденов е роден в гр. София през 1990 г. През 2008 г. завършва 

средно образование в 170 СОУ „Васил Левски“, със специалност „стопански 

мениджмънт“, а През 2014 г. - висшето си образование с професионално- 

квалификационна степен „магистър“, специалност „медицина“ в МФ при Тракийски 

университет - гр. Стара Загора. През 2020 г. придобива специалист по нервни болести в 

МФ при Тракийски университет - гр. Стара Загора. През 2021 г. е отчислен с право на 

защита по докторска програма за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ 

в област „неврология“. Към момента изучава втора магистратура в МУ - гр. Пловдив по 

специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. Д-р Найденов е асистент в 

Катедрата по Неврология и психиатрия към МФ при Тракийски университет с 

преподаване на студенти по Медицина, включително и на английски език. В момента 

основната месторабота на кандидата е в Неврологична клиника към УМБАЛ „Проф. д-р 

Стоян Киркович“ - гр. Стара Загора.
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Д-р Кристиян Найденов е член на Български лекарски съюз и Българското дружество 

по Неврология.

Основни направления в научно изследователската и научно-приложната дейност на 

докторанта са скрининга, превенцията и проследяването на болни с епилепсия при 

мозъчносъдови заболявания.

Представеният за рецензия дисертационен труд е разработен на 147 стандартни 

страници основен текст, структурирани в научна хипотеза - 2 стр., методологична част - 

10 стр., литературен обзор - 28 стр., собствени резултати и обсъждане - 67 стр., изводи - 1 

стр., приноси - 1 стр., резюме - 9 стр., използвани съкращения - 2 стр., библиография - 21 

стр., приложения - 1 стр. и списък на публикациите, свързани с дисертационния труд - 1 

стр. Библиографията съдържа 222 представителни за съдържанието и обхвата на 

изследването литературни източника, от които 23 на кирилица и 199 на латиница.

1. Оценка на актуалността на темата:

Настоящият дисертационен труд е посветен на един изключително важен здравен 

проблем - епилепсията при болни с мозъчносъдови заболявания. В литературния обзор са 

разгледани теоретичните и практическите аспекти на въпроси, свързани с историческите 

данни, заболяемостта и разпространението, физиологията и патогенезата, рисковите 

фактори, клиничните прояви, диагностиката, лечението и смъртността на болни с остри 

мозъчносъдови нарушения и епилепсия. Литературният обзор завършва с изводи, които 

подкрепят необходимостта от изследване на рисковите фактори. Проблематиката и 

съдържанието на труда са дисертабилни и представляват интерес, не само за лекари 

невролози, но и за по-широк кръг от специалисти в областта на мозъчносъдовата 

патология и епилептологията.

Компетентно представената от докторанта информация относно рисковите 

съчетания от променливи при болни с мозъчен инсулт е съвременна, всеобхватна и 

значима. Представен е доказателствен материал за тяхното важно диагностично, 

терапевтично и прогностично значение в реалната клинична практика.

2. Оценка на резултатите:

Извършено е проучване, което вюочва общо 736 изследвани лица (706 болни и 30 

контроли). За изпълнение на целите на проучването са приложени демографски, 

клинични, лабораторни и електрофизиологични методи на изследване, които са описани 

подробно в съответния раздел.

Използвани са съвременни статистически методи за анализ на получените клинични, 

лабораторни и инструментални данни.
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Резултатите са онагледени изчерпателно в 90 таблици и 32 фигури с подробно 

описание на изследваните параметри. Групирани са в 4 раздела, отразяващи 

демографските и клиничните характеристики на изследваните лица. Включени са 

резултати от комплексното изследване на променливите при болни в острата фаза на 

исхемичен и хеморагичен инсулт, като са анализирани корелационните зависимости на 

всяка от изследваните променливи спрямо проявата на епилептични припадъци. 

Установена е липсата на самостоятелно влияние на променливите, като е потвърдена 

важната роля на тяхното съчетание, както и на съществуващи, неразкрити до момента 

въздействащи фактори. Представените собствени резултати са напълно достатъчни за 

изпълнението на поставените задачи.

Резултатите са подробно обсъдени и сравнени с данните от световната литература. 

Систематизираните от дисертанта обобщения са достатъчно конкретни и убедителни, като 

отговорят напълно на поставените задачи. Те предоставят добре аргументирана представа 

за значимостта на скрининга за епилепсия при болните с инсулт. Изведеният алгоритъм 

позволява ранна оценка на рисковите профили на пациентите и оптимизиране на 

терапевтичните подходи.

3. Оценка на приносите:

Посочените в дисертационния труд 2 приноса са с оригинален характер и имат 

научно-теоретично и практическо значение. Предложен е алгоритъм за скринингова ЕЕГ 

оценка и поведение при пациенти с мозъчен инсулт с оглед на вероятността за поява на 

ранни епилептични припадъци. Разширени са диагностичните показания на ЕЕГ като 

предиктор за появата на епилептични пристъпи пей болни с мозъчносъдови заболявания.

Подробното описание на методологичната постановка, задълбоченият анализ на 

резултатите и посочените научно-приложни и научно-теоретични приноси намират отражение 

в свързаната с дисертационния труд творческа активност на дисертанта, която включва 2 

публикации като първи автор, съответно на български език в Медицината днес и на английски - 

в Trakia Journal of Sciences.

Публикуваните в пълен текст статии във връзка с дисертационния труд, отговарят на 

количествените критерии, посочени в ЗРАСРБ и вътрешен правилник на МУ - Стара Загора, за 

публикационна активност на докторанта. Те отразяват неювия задълбочен интерес, не само към 

теоретичните аспекти на разглеждания медицински и социален проблем, но и към тяхното 

приложение в неврологичната клинична практика

4. Критични бележки и препоръки към дисертационния труд:

Нямам такива.
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5. Заключение:

Предоставеният за рецензиране дисертационен труд представлява теоретичен и 

практически принос в българската неврологична литература. Преценявайки актуалността 

на темата, значимостта на направените обобщения и важността на посочените приноси, 

давам положителна оценка и предлагам на уважаваното Научно жури да присъди 

образователната и научна степен „доктор” на Д-р Кристиян Кирилов Найденов, докторант 

на самостоятелна подготовка към Катедрата по Неврология и психиатрия, при МФ на 

Тракийски университет - Стара Загора.

28.02.2022 г. 
гр. Варна

Рецензент:
/проф. д-р Ара Kanjj^r
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OPINION

From Prof. Dr. Ara Garabed Kaprelyan, MD, ScD 

Department of Nervous Diseases and Neuroscience, MU-Vama

Member o f the Scientific Jury according to the procedure opened for the needs of the Medical 
Faculty at the Trakia University - Stara Zagora.

ABOUT: dissertation for the award of educational and scientific degree "Doctor" of 
Dr. Kristian Kirilov Naidenov in the field of higher education 7. "Health and Sports" in the 
professional field 7.1. "Medicine" and scientific specialty "Neurology" at the Trakia 
University - Stara Zagora.

By Decision of the Chairman of the Scientific Jury and by Order of the Rector of the 
Trakia University - Stara Zagora № 411 of 17.02.2022 I am appointed to present an opinion 
on the dissertation of Dr. Kristian Kirilov Naidenov, on "Epilepsy and cerebral palsy, vascular 
diseases "for the award of educational and scientific degree" Doctor "in the scientific specialty 
of Neurology.

This review is developed and presented in accordance with the requirements of the 
Law for the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria, and in accordance 
with local regulatory requirements.

Brief biographical data of the doctoral student.

Dr. Kristian Kirilov Naidenov was bom in Sofia in 1990. In 2008 he graduated from 
high school in 170 Vasil Levski High School, majoring in business management, and in 2014 
- his higher education with Professional qualification degree "Master", specialty "Medicine" 
at the Ministry of Finance at the Trakia University - Stara Zagora . In 2020 he acquired a 
specialist in nervous diseases at the Ministry of Finance at the Trakia University - Stara 
Zagora. In 2021 he was awarded the right to a doctoral program for the award of educational 
and scientific degree "Doctor" in the field of "neurology". He is currently studying for a 
second master's degree at the Medical University of Plovdiv, majoring in Public Health and 
Health Management. Dr. Naidenov is an assistant professor in the Department of Neurology 
and Psychiatry at the Medical Faculty o f the Trakia University, teaching medical students, 
including in English. Currently, the main place of work of the candidate is in the Neurological 
Clinic at the University Hospital "Prof. Dr. Stoyan Kirkovich "- Stara Zagora.

Dr. Kristian Naidenov is a member of the Bulgarian Medical Union and the Bulgarian 
Society of Neurology.

The main directions in the research and scientific-applied activity of the doctoral 
student are the screening, prevention and follow-up of patients with epilepsy in 
cerebrovascular diseases.

The dissertation presented for review is developed on 147 standard pages of main text, 
structured in a scientific hypothesis - 2 pages, methodological part - 10 pages, literature 
review - 28 pages, own results and discussion - 67 pages, conclusions - 1 page, contributions -
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1 page, abstract - 9 pages, abbreviations used - 2 pages, bibliography - 21 pages, appendices - 
1 page and list o f publications related to the dissertation - 1 page. The bibliography contains 
222 representative for the content and scope of the study literary sources, of which 23 in 
Cyrillic and 199 in Latin.

1. Assessment of the relevance of the topic:

This dissertation is dedicated to an extremely important health problem - epilepsy in 
patients with cerebrovascular disease. The literature review examines the theoretical and 
practical aspects of issues related to historical data, morbidity and prevalence, physiology and 
pathogenesis, risk factors, clinical manifestations, diagnosis, treatment and mortality of 
patients with acute cerebrovascular disorders and epilepsy. The literature review concludes 
with conclusions that support the need to study risk factors. The issues and content of the 
work are suitable and are of interest not only to neurologists, but also to a wider range of 
specialists in the field of prevention.

The competently presented by the doctoral student information on the risk 
combinations of variables in patients with stroke is up-to-date, comprehensive and significant. 
Evidence for their important diagnostic, therapeutic and prognostic significance in real 
clinical practice is presented.

2. Evaluation of results:

A study was conducted, which included a total of 736 subjects (706 patients and 30 
controls). To fulfill the objectives of the study, demographic, clinical, laboratory and 
electrophysiological research methods were applied, which are described in detail in the 
relevant section.

Modern statistical methods were used to analyze the obtained clinical, laboratory and 
instrumental data.

The results are illustrated comprehensively in 90 tables and 32 figures with a detailed 
description o f the studied parameters. They are grouped into 4 sections, reflecting the 
demographic and clinical characteristics of the subjects. The results of the complex study of 
the variables in patients with acute ischemic and hemorrhagic stroke are included, and the 
correlation dependences of each of the studied variables on the occurrence of epileptic 
seizures. The lack of independent influence of the variables has been established, confirming 
the important role of their combination, as well as of existing, hitherto undiscovered 
influencing factors. The presented own results are completely sufficient for the 
implementation of the set tasks.

The results are discussed in detail and compared with data from world literature. The 
summaries systematized by the dissertation are sufficiently specific and convincing, fully 
responding to the tasks. They provide a well-argued idea of the importance of screening for 
epilepsy in stroke patients. The derived algorithm allows early assessment of patients' risk 
profiles and optimization of therapeutic approaches.

3. Evaluation of contributions:

The 2 contributions mentioned in the dissertation are of original character and have 
scientific-theoretical and practical significance. An algorithm for screening EEG assessment 
and behavior in stroke patients has been proposed in view of the likelihood of early epileptic
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seizures. The diagnostic indications of EEG as a predictor of epileptic seizures in patients 
with cerebrovascular disease have been expanded.

The detailed description of the methodological setting, the in-depth analysis of the 
results and the indicated scientific-applied and scientific-theoretical contributions are reflected 
in the dissertation's creative activity related to the dissertation, which includes 2 publications 
as the first author, respectively in Bulgarian in Medicine Today and in English. - in the Trakia 
Journal of Sciences.

The articles published in full text in connection with the dissertation work meet the 
quantitative criteria specified in the Law on Dissertation and the internal regulations of the 
Medical University - Stara Zagora for publishing activity of the doctoral student. They reflect 
his deep interest, not only in the theoretical aspects of the medical and social problem under 
consideration, but also in their application in neurological clinical practice.

4. Critical notes and recommendations for the dissertation:

I have none of these.

5. Conclusion:

The dissertation submitted for review is a theoretical and practical contribution to the 
Bulgarian neurological literature. Assessing the relevance of the topic, the importance of the 
summaries and the importance of these contributions, I give a positive assessment and offer 
the esteemed Scientific Jury to award the educational and scientific degree "Doctor" of Dr. 
Kristian Kirilov Naidenov, PhD student in self-study at the Department of Neurology and 
psychiatry, at the Medical Faculty of Trakia University - Stara Zagora.

February 28, 2022. 

Varna / Prof. Dr. Ara Kaprei , MD, ScD /


