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На дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен „доктор„ 
по Неврология, в област 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 
Медицина.
Автор: д-р Кристиян Кирилов Найденов 
Форма на докторантурата: редовна
Научна организация: Тракийски университет, гр. Стара Загора 
Тема: Епилепсия и мозъчно-съдови заболявания
Научни ръководители: проф.д-р Иван Христов Манчев, дмн и доц.д-р Велина Иванова 
Манчева-Ганева,дм /  МФ при ТрУ

Общо представяне на процедурата и докторанта: представеният ком плект с 
докум енти е в съответствие с ПРАСТрУ, вклю чващ  Д екларация за достоверност на 
данните, автобиография, списък с научните публикации, справка от Централната 
университетска библиотека за публикации с Им пакт фактор, Им пакт ранг и цитирания, 
справка за приносите на научния труд, Заповеди за зачисляване и отчисляване с право 
на защ ита, Протокол от изпит за успеш но положен изпит за докторантски миним ум и др. 
Прави впечатление безупречната подредба на докум ентите.

Кратки биографични данни за докторанта: През 2014г., д-р Кристиян Кирилов 
Найденов завърш ва висш ето си образование с професионално-квалиф икационна степен 
„м агистър", специалност „м ед ици на" в МФ при Тракийски университет -  гр. Стара 
Загора и през 2015г.зачислява специализация по неврология, а през 2017г. и редовна 
докторантура. Темата на дисертационния труд е „Епилепсия и м озъчно-съдови 
заболявания", а за научни ръководители са определени проф. д-р Иван М анчев, дмн и 
доц. д-р Велина М анчева, дм. През 2020г. придобива права на специалист по нервни 
болести, успеш но полага изпит за докторски миним ум и се явява пред Комисия за 
проверка на оригиналността и автентичността на диплом ни и дисертационни работи, 
която констатира, че д-р Кристиян Кирилов Найденов е представил автентична първична 
докум ентация и данните му са базирани на автентичен труд. През 2021г. е отчислен с 
право на защита.

Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи:
проблем ът за степен на инвалидност и необходим остта от превенция в областта на 
повечето неврологични заболявания е актуален и се ползва с интерес по света, както от 
здравословна, така и от иконом ическа гледна точка. Задачите са форм улирани правилно 
и обезпечават постигането на поставената цел.

Познаване на проблема: със своята работа, докторантът показва задълбочено 
познаване на проблема като оценява научните литературни материали, използвайки 
222 актуални български и чуж дестранни източника.

Методика на изследването: избраната методика, включващ а инструм енталния 
метод ЕЕГ, позволява постигането на поставената цел и получаване на адекватен отговор 
на задачите, решавани в дисертационния труд като би могло отделните етапи да се
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систем атизират и обобщ ят по-онагледено, за да м огат да се изпълняват и от други 
автори с по-прецизна повторяемост.

Характеристика и оценка на дисертационния труд: Д окторантът има ясна визия 
за разработката си, която е онагледил в своята концепция. Тем ата „Епилепсия и 
м озъчно-съдови заболявания,, е разгледана последователно като са обхванати всички 
необходим и елементи за нейната цялост и пълнота като исторически данни, 
заболеваем ост и разпространение, физиология и патогенеза, рискови фактори, 
клинични изяви, диагностика, лечение, см ъртност. Проведено е ам биспективно 
кохортно епидем иологично проучване, което представя оригиналните данни в частта 
„ретроспективни резултати" и „проспективни резултати". Цялостният дизайн обхващ а 
736 пациента. Използваният статистически м етод на класификационно и регресивно 
дърво за обработка на събраните данни дава динам ичен тласък в представянето на 
последващ ите проспективни резултати като показва нестандартно мислене, модерни 
идеи и добро изпълнение от страна на докторанта.

Приноси и значимост на разработката за науката и практиката: и двата приноса, 
изведени от докторанта са с практична значим ост като предлож еният алгоритъм  е 
необходим за клиничната работа, а показанията за назначаване на ЕЕГ са разш ирени, 
което ще позволи по-прецизната диагностика на болните и своеврем енно лечение. Това 
от своя страна ще намали степента на инвалидност и ще подобри качеството им на 
живот. При така изчисленият брой на страдащ и по света, възлизащ  на милион и 
половина/годиш но, значим остта на разработката е безапелационна. Извеж дането на 
фенотипната оценка като потенциално значима е добра перспектива за науката. 
Постиженията на докторанта са с висока степен на трудоем кост, предвид обема на 
създадената база данни за едногодиш ен период, естеството на м енаж иране на работата 
с теж ко болни, както и слож ността на осъщ ествяването на залож еното инструм ентално 
изследване в дизайна на проучването. Предлож еният алгоритъм  на действие при такива 
болни е готов продукт, който лесно може за бъде внедрен в практиката. Д окторантът е 
публикувал част от получените резултати.

Критични бележки и препоръки: методиката на инструм енталното изследване е 
ясна и добре описана, но методиката на цялостното епидем иологичното кохортно 
проучване е недостатъчно онагледена и обяснена, което би затруднило повтарянето от 
друг автор.

Заключение: дисертационният труд на д-р Кристиян Кирилов Найденов е 
автентичен, представя научно-прилож им и резултати и приноси и отговаря на 
норм ативните изисквания. Д окторантът притежава задълбочени познания и 
практически умения в областта на неврологията и дем онстрира способност за 
сам остоятелно провеж дане на научни изследвания. Давам  своята полож ителна оценка 
и предлагам на научното жури присъж дане на научната степен „доктор^ на д-р Кристиян 
Найденов.

22.02.2022 
Гр. Стара Загора

С уважен 
/ доц. д-р М ариана Пенк '-Радичева, дм /
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REVIEW

From Assoc. Prof. Dr. Mariana Penkova-Radicheva, MD, PhD - MF at TrU

The dissertation for the award of scientific and educational degree "Doctor"

in Neurology, in field 7. Health and sports, professional field 7.1 Medicine.

Author: Dr. Christian Kirilov Naydenov, MD 

Form of doctoral studies: full-time

Scientific organization: Trakia University, Stara Zagora city, Bulgaria 

Topic: Epilepsy and cerebrovascular diseases

Supervisors: Prof. Dr. Ivan Hristov Manchev, MD, ScD and Assoc. Prof. Dr. Velina Ivanova Mancheva- 
Ganeva, MD, PhD / MF at TrU

General presentation of the procedure and the PhD student: the presented set of documents 
is in accordance with regulatory requirements, including Declaration of Authenticity, CV, list of 
scientific publications, reference from the Central University Library for publications with Impact 
Factor, Impact Rank and citations, reference for contributions of scientific work, Orders for enrollment 
and deductions with the right to defense, Protocol for successfully passing the doctoral minimum 
exam, etc. The flawless arrangement of the documents is impressive.

Brief biographical data about the doctoral student: In 2014, Dr. Christian Kirilov Naydenov, 
MD completed his higher education with a professional qualification degree "Master", specialty 
"Medicine" at the Medical Faculty of Trakia University - Stara Zagora city, in 2015 enrolled 
specialization in neurology, and in 2017 full-time doctoral studies. The topic of the dissertation is 
"Epilepsy and cerebrovascular diseases", and Prof. Dr. Ivan Manchev, MD, ScD and Assoc. Prof. Dr. 
Velina Mancheva, MD, PhD are appointed supervisors. In 2020 acquires the rights of a specialist in 
nervous diseases, successfully passes the doctoral minimum exam and appears before the Commission 
for Verification of the Originality and Authenticity of Diploma and Dissertation Papers, which finds that 
Dr. Christian Kirilov Naydenov, MD has submitted authentic primary documentation and his data are 
based on authentic labor. In 2021 was expelled with the right to defense.

Relevance of the topic and expediency of the set aim and objectives: the problem of disability 
and the need for prevention in the field of most neurological diseases is relevant and is of interest to 
the world, both from a health and economic point of view. The tasks are formulated correctly and 
ensure the achievement of the set aim.

Knowledge of the problem: with his work, the doctoral student shows in-depth knowledge of 
the problem by evaluating scientific literature using 222 actual Bulgarian and foreign sources.

Research methodology: the chosen methodology, including the instrumental EEG method, 
allows to achieve the aim and obtain an adequate response to the tasks solved in the dissertation but 
the individual steps could be systematized and summarized more clearly so that they can be performed 
by another authors with more precise repeatability.



Characteristics and evaluation of the dissertation: The doctoral student has a clear vision for 
his development, which he illustrated in his concept. The topic "Epilepsy and cerebrovascular diseases" 
is considered consistently, covering all the necessary elements for its integrity and completeness such 
as historical data, morbidity and prevalence, physiology and pathogenesis, risk factors, clinical 
manifestations, diagnosis, treatment, mortality. An ambitious cohort epidemiological study was 
conducted, which presents the original data in the section "retrospective results" and "prospective 
results". The overall design covers 736 patients. The used statistical method of classification and 
regression tree for processing the collected data gives a dynamic impetus to the presentation of 
subsequent prospective results by showing non-standard thinking, modern ideas and good 
performance by the doctoral student.

Contributions and significance of the development for science and practice: both 
contributions made by the doctoral student are of practical importance as the proposed algorithm is 
necessary for clinical work, and the indications for EEG appointment are expanded, which will allow 
more accurate diagnosis of patients and timely treatment. This in turn will reduce the degree of 
disability and improve their quality of life. With the estimated number of sufferers in the world 
amounting to one and a half million / year, the significance of the development is undeniable. Deriving 
phenotypic evaluation as potentially significant is a good prospect for science. The achievements of 
the doctoral student are highly labor-intensive, given the volume of the database created for a one- 
year period, the nature of managing work with critically ill patients, as well as the complexity of the 
instrumental research in the study design. The proposed algorithm of action in such patients is a ready
made product that can be easily implemented in practice. The doctoral student has published some of 
the results obtained.

Critical remarks and recommendations: the methodology of the instrumental study is clear 
and well described, but the methodology of the overall epidemiological cohort study is insufficiently 
illustrated and explained, which would make it difficult for another author to repeat it.

Conclusion: the dissertation of Dr. Christian Kirilov Naydenov, MD is authentic, presents 
scientifically applicable results and contributions and meets regulatory requirements. The doctoral 
student has in-depth knowledge and practical skills in the field of neurology and demonstrates the 
ability to conduct research independently. I give my positive assessment and propose to the scientific 
jury the award of the scientific degree "Doctor" to Dr. Kristian Naydenov, MD.

22.02.2022 Reviewer: |

/Assoc. Prof. Dr. Mariana Penkova-Ridicheva, MD, PhD/Stara Zagora city


