
    

    

РЕЦЕНЗИЯ 

От проф.д-р. Румен  Йорданов Бенчев, д.м.н. относно конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност 

онкология (03.01.46), обявен ДВ бр. 72 от 16.08.2013г. за нуждите на 

отделение по УНГ болести в СБАЛО-ЕАД. 

 

В конкурса за „доцент” по научна специалност онкология, обявен в ДВ 

бр. 72 от 16.08.2013г. участва само един кандидат – д-р Кирил Георгиев 

Попов д.м. – началник отделение по УНГ болести към СБАЛО- ЕАД. 

Д-р Кирил Попов е роден през 1959г. в София.  През 1977 г. завършва 

средно образование – I ЕСПУ – София със златен медал. През 1983 г. 

завършва висше образование – медицина в МА – София отново със златен 

медал. Лекарската си дейност започва във II вътрешно отделение на окръжна 

болница Толбухин. От 1984 до 1987 г. разработва редовна докторантура по 

геронтооториноларингология към НИЕГ - София с база за провеждане 

НИУНГБ - София. През 1987 г. успешно защищава дисертация на тема: „ 

Възрастови промени на слуха при различни условия на средата в нашата 

страна“ и получава образователната и научна степен „кандидат на 

медицинските науки“. След защитата на дисертационния труд е назначен за 

научен сътрудник  II степен в катедрата по УНГ болести – София, където 

работи до 2007 г. От 1990 г. е с придобита специалност 

„оториноларингология“, а през 1991 г. е преназначен за научен сътрудник I 

степен. След защитата на дисертацията си и назначаването му в катедрата по 

УНГ болести, д-р Попов преориентира професионалното си развитие към 

лечение на онкологичните заболявания в оториноларингологията. От 2007 г., 

след конкурс, заема длъжността  началник отделение по УНГБ в СБАЛО-

ЕАД София. 

Д-р Кирил Попов получава и допълнителна специализация по 

оториноларингология в Сърбия, Австрия, Гърция Германия от 1996 до 2009 



г., която оказва влияние в неговото професионално развитие – през 1996 г. в 

Белградския институт по ушни, носни и гърлени болести и максилофациална 

хирургия; през 1997 г. в Залцбург по линия на „Отворено общество; през 

2005 г. в Ираклион и през 2009 г. в Тюбинген.  

Д-р Попов е завършил курсове по аудиология, бронхоезофагология и 

фониатрия в Катедрата по УНГБ, София. 

 Д-р Кирил Попов членува във следните институции:  

Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на 

глава и шия и е председател на комисия за връзка с НЗОК; 

Атланто-Евро-Средиземноморска Академия на Медицинските науки; 

Българско дружество по геронтология и гериатрия; 

Редакционен борд на Международен Бюлетин по Оториноларингология; 

Българско сдружение дейни старини. 

Владее английски и руски писмено и говоримо. 

Д-р Кирил Попов е представил за рецензия за конкурса за доцент, 

обявен за нуждите на СБАЛО-ЕАД 1 дисертационен труд, 1 монография, 28 

научни публикации, 33 участия в доклади и съобщения в наши и 

международни конгреси и конференции.  

I. Дисертационния труд е със заглавие: „Възрастово намаление на слуха 

при различни условия на средата в нашата страна“.  

Дисертационният труд е върху актуални проблеми, които до този 

момент не са били обект на задълбочени научни проучвания в България.  

Приносите на дисертационния труд са с оригинален и с потвърдителен 

характер и са свързани с изучаване на възрастовите промени на слуха. 

• Участва в монография – „Презбиакузис“ – издадена от Център за 

научна информация по медицина и здравеопазване през 1988 г. като втори 

автор. Монографията представлява задълбочен научен обзор на възрастовите 

промени на слуха. 

• Публикации:  

• Публикации в чуждестранни списания – 1 на тема хирургично лечение на 

ларингеалния карцином.,  



• В български списания д-р Кирил Попов има 27 публикации, 3 от които 

във връзка с дисертацията. Една от публикациите е издадена в българско 

списание на английски език. Д-р Попов е самостоятелен и първи автор на 

21 научни публикации, втори автор на 4 и следващ автор на 2. Има 33 

участия в конгреси и конференции в страната и чужбина. От тях 

самостоятелни и като първи автор са 16, в 14 е втори автор и в 3 е 

следващ автор. Те са от главно в 2 насоки на специалността 

оториноларингология – аудиология и онкология на главата и шията, което 

отговаря и на основните научни интереси на кандидата.  

• Цитирания – 3 цитирания в българската литература по данни на 

Централна Медицинска Библиотека – София. 

• Учебно-преподавателска дейност. Д-р Кирил Попов започва 

преподавателска дейност през 1987 г. Преподава на студенти по 

медицина и стоматология, както и на специализиращи в Катедрата по 

УНГБ София. Според представената справка от Катедрата по УНГБ 

София за 2004-2005 г., д-р Кирил Попов има обща учебна натовареност 

260 часа, при норма 220 ч.  Изнасял е 4 лекции на специализиращи лекари 

в рамките на програмата „Сократес“ в Ираклион – Гърция, както и 3 

лекции на специалисти по УНГБ за Асоциацията на 

оториноларинголозите в Булгария. Провеждал е и индивидуално 

обучение по онкологични заболявания в оториноларингология. Д-р Попов 

е бил хоноруван преподавател  към Катедрата по Специална педагогика и 

логопедия към СУ „Св. Климент Охридски“ за 2012-2013 г. където има 

общо 115.2 часа преподавателска дейност.  

 

Представените за рецензия статии и доклади са главно от две области на 

специалността. Най-многобройни са публикациите в областта на онкологията 

и аудиологията, което е във връзка с  тематиката на дисертациония му труд и 

основното му поле на работа. 

Научните трудове обхващат важни проблеми от специалността  и имат 

редица оригинални и потвърдителни научно-практически приноси, по-важни 

от които са:  



• За първи път в България е проведено изследване на влиянието на 

различните условия на средата в отделните райони върху средно-

възрастовите слухови промени. 

• Изградени са средно-възрастови тонално прагови конвенционални и 

високочестотни прагови референтни стойности за нашата страна за 

лица от II до IX десетилетие. 

• За първи път в страната се изграждат средно-възрастови референтни 

стойности за говорна аудиометрия. 

• Анализирани са различни аспекти на най-честото онкологично 

заболяване в оториноларингологията – ларингеалният карцином. 

• За първи път в Европа се съобщава за преобладаването на 

цистаденолимфома на паротидната жлеза над останалите тумори на 

жлезата. 

• Разгледани са редки онкологични заболявания на шията – тяхната 

честота, клинични прояви и лечение. 

• Анализира се връзката между HPV, туморите на гениталиите и тези 

на фаринкса и ларинкса. 

 

Д-р Кирил Попов е съавтор на внедрена рационализация – „Метод за 

охарактеризиране на аудиометричното остатъчно слухово поле“ от 1986 г. 

Заключение:  

Изхождайки от посочените по-горе наукометрични данни, които 

покриват изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото прилагане, 

препоръчвам на почитаемите членове на Научното жури да гласуват 

положително за присъждане на научното звание „доцент” на д-р Кирил 

Георгиев Попов д.м., по научна специалност онкология, по конкурс, обявен 

за нуждите на отделение по УНГ болести към СБАЛО – ЕАД София, в ДВ бр. 

72 от 16.08.2013г. 

 

София, 23.12.2013г. 

      Рецензент: 



       /проф. Румен Бенчев, д.м.н./ 


