
До Председателя на научното жури  

на конкурс за „Доцент” за нуждите на 
Отделението по УНГ на СБАЛО-ЕАД, 
определено със заповед № 2120/26.11.2013 

 
 

      С Т А Н О В И Щ Е 
 

От Проф. Галина Борисова Чакалова, д.м. 
Началник клиника по гинекология, СБАЛО-ЕАД, София  

 
Във връзка с конкурс за „Доцент” в област на висше образование 7. 

”Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и 

научна специалност „Онкология” (03.01.46) към Отделението по УНГ на СБАЛО-
ЕАД, обявен в Д.В. бр. 72 от 16.08.2013  

 

Със заповед на Изпълнителният директор на СБАЛО-ЕАД  № 
2120/26.11.2013 г. и решение на заседание на научното жури с протокол № 1 от 

28.11.2013 г. съм определена за изготвяне на становище, като вътрешен член на 
научното жури. Излагането на становището към представените материали се 
основава на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България, Правилника за неговото приложение, както и на 
Правилника за условията и реда за развитие на академичния състав на СБАЛО-
ЕАД. 

 
В настоящия конкурс участва един кандидат: д-р Кирил Георгиев Попов, 

д.м., началник на Отделението по УНГ на СБАЛО-ЕАД. Кандидатът е представил в 

законовия срок всички предвидени в ЗРАСРБ и правилника на СБАЛО-ЕАД 
документи, оформени в изряден вид. 

 

1. Биографични данни за кандидата. 
 
Д-р Кирил Георгиев Попов, д.м. е завършил висше образование  по 

медицина през 1983 година и има 30-годишен стаж. Има призната специалност 
по „Оториноларингология”. Има придобита научно-образователна степен 

„Доктор” (кандидат на медицинските науки) през 1987 година на тема 
„Възрастовите промени на слуха при различни условия на средата в нашата 
страна”. Има 4 специализации в чужбина и множество такива у нас. 

От 2007 година Д-р Кирил Георгиев Попов, д.м. е Началник на Отделение 
по УНГБ в СБАЛО-ЕАД, София. 

 

5. Научно-изследователска дейност. 
 
Д-р Кирил Георгиев Попов, д.м. участва в настоящия конкурс с 62 заглавия на 

научни труда, плод на цялостната му научно-изследователска дейност. От тях: 
Дисертация – 1 бр., публикации в наши списания – 18 бр., публикации в 
международни списания – 6 бр., публикации в чужди списания – 1 бр., и изнесени 

доклади у нас и в чужбина – 38 бр.  



Не падлежат на рецензиране дисертационният труд и публикациите, свързани 

с него – общо 4 бр.  
 
 За рецензиране по конкурса за „Доцент” подлежат 58 научни труда (21 

публикации  и 37 изнесени доклади на национални и международни научни форуми). 
Разпределението  в наукометричен аспект е както следва: 
 

Вид на научният 
труд 

Единствен  
автор 

Първи  
автор 

Втори  
автор 

Трети и  
последващ 

Всичко 

Публикации в наши 
списания 

5 6 3 - 14 

Публикации в 

международни 
списания 

 

3 

 

3 

 

- 

 

- 

 

6 

Публикации в 

чужди списания 

- 1 - - 1 

Изнесени доклади  

 у нас 

9 5 13 2 29 

Изнесени доклади  
в чужбина 

6 - 1 1 8 

ВСИЧКО 23 
(39,65%) 

15 
(25,86%) 

17 
(29,31%) 

3 
(5,17%) 

 

58 
(100%) 

 
От общо 58 научни труда на 38 (65,51 %) Д-р Кирил Георгиев Попов, д.м. е 

водещ автор (на 23 е единствен и на 15 е първи автор), което доказва неговият 
изключителен личен принос в разработките.  

Добро впечатление прави, че 1/3 от публикациите – 7 бр. на Д-р Кирил 

Георгиев Попов, д.м. на които той е водещ автор са публикувани в международни и 
чужди списания, което доказва високата им научна стойност. 

 

Д-р Кирил Георгиев Попов, д.м. има 1 рационализация от 1986 г. 
 
Научната проблематика в трудовете на Д-р Кирил Георгиев Попов, д.м. е 

мностранна и може да се обособи най-общо в следните групи: 
Намаление на слуха – 15 бр. 

Обобщени резултати на наши и чужди институти – 10 
Оперативно лечение и усложнения – 7 
Карцином на ларингса – 11 

Карцином на паротидната жлеза – 2 
Тумори и аномалии на глава и шия -6 
Други – 7 

 
По данни на Централна Медицински библиотека научните трудове на Д-р 

Кирил Георгиев Попов, д.м. са цитирани 3 пъти.  

 
 
 



6. Научни приноси на кандидата. 

 
Научните трудове на Д-р Кирил Георгиев Попов, д.м. обхващат важни 

проблеми в областта на онкологията и оториноларингологията, като най-общо могат 

да бъдат разделени на: 1 теоретичен, 2 методични и 7 клинични с научно-приложен 
характер, а именно: 
Научно-теоретичните приноси са: 

1. Анализира се опита в организацията и лечението на УНГ заболяванията в 
Германия, Сърбия, Австрия, Гърция, създават се ползотворни контакти за 
използване на чуждата практика. 

Методичните приноси са: 
1. За първи път у нас се изграждат средо-възрастови говорни аудиометрични 

референтни стойности за всички десетилетия. 

2. Прецизират се изследванията върху слуховите възрастови различия между 
двата пола. 

3. За първи път у нас се изграждат референтни количествени представи за 

проявите на положителен рекруитмен при възрастовите промени на слуха. 
Научно-практическите приноси са:  

1. За първи път в нашата страна се провежда изследване на влиянието на 
различните условия на средата в отделни райони върху средно-
възрастовите слухови промени. 

2. Извърши се несъществуващо по обем в литературата изследване на слуха 
на дълголетници/лица над 90 години/ чрез тонална прагова, надпрагова и 
говорна аудиометрия. 

3. Четирикратно се анализира заболеваемостта от ларингеален карцином по 
възраст, пол, степен на развитие на тумора, хистология и проведено 
лечение. Изследването на тази заболеваемост за 55 годишен период е 

единствено у нас и демонстрира отрицателното влияние на новата здравна 
организация върху тежестта на заболяването. За първи път се представя и 
географията на хирургичното лечение на карцинома на ларинкса у нас. 

4. Разглежда се сравнително рядката шийна и УНГ патология: вродени кисти, 
верукозния карцином на ларинкса, ларингоцеле, метастазиращия 
плеоморфен аденом, туморът на Masson. 

5. За първи път в Европа се съобщава за преобладаването на 
цистаденолимфомът на паротидната жлеза над останалите тумори на 

паротиса. Подробно се разглеждат усложненията при паротидната 
хирургия. 

6. Търсят се и се защитават границите на специалността 

оториноларингология в областта на тиреоидната хирургия и хирургията на 
слюнчените жлези. 

7. Анализира се връзката между HPV, туморите на гениталиите и тези на 

орофаринкса. 
 

От онкологична гледна точка високо оценявам проучванията за карцином на 

ларингса и карцином на паротидната жлеза, както и рядките тумори в областта на 
глава и шията. Това са много актуални теми в онкологията, за които няма достатъчно 
съвременни разработки от наши специалисти.  

 



2. Учебно-преподавателска дейност. 

 
За периода 2012-2013 г. Д-р Кирил Георгиев Попов, д.м. има 

средногодишна лекционна натовареност в размер на 115,2 академични часа 

годишно в Софийски университет. 
 

През годините Д-р Кирил Георгиев Попов, д.м. има преподавателска дейност 

както следва: 
1988 – 2007 студенти по медицина, стоматология и специализанти в Катедрата 
по УНГБ. 

2005- Лектор по програма „Сократес” , Ираклион, Гърция. 
2005 -Учебна програма за студенти и специализанти в Катедрата по УНГБ 
2009- 2010 лектор на Асоциацията на българските оториноларинголози. 

2012 - студенти по логопедия от СУ ”Св.Климент Охридски” 
 
 

3. Членство в редакционни колегии и научни дружества 
Д-р Кирил Георгиев Попов, д.м.  е член е на множество национални и 

престижни международни научни организации.  
Член е на редакционен борд на Международен Бюлетин по Оторино-

ларингология. 

Член е на Атланто-Евро-Средиземноморска Академия на медицинските науки. 
 

4. Лечебно-диагностична дейност. 

 
Д-р Кирил Георгиев Попов, д.м.  участва активно в лечебно-диагностичната 

дейност на отделението по УНГ. 

Оперативната активност на Д-р Кирил Георгиев Попов, д.м.  е изключително 
висока. За период от 1 година ( 01.10.2012- 30. 09.2013 г.) е извършил общо 369  
операции, като 42,8% от тях са много големи и големи. Той владее всички 

оперативни интервенции в областта на глава и шия и онкологичната 
оториноларингология. Д-р Кирил Георгиев Попов, д.м.  е на постоянно 
разположение за всички проблемни случаи в отделението. Консултира пациенти 

от всички клиники на СБАЛО-ЕАД. 
 

5. Административни отговорности. 
 
Д-р Кирил Георгиев Попов, д.м.  ръководи отделението по УНГ към СБАЛО-ЕАД 

след успешно спечелен конкурс от 2007 година (2011 година печели конкурс за втори 
мандат).  

Като началник на отделението освен че участва активно в лечебно-

диагностичната дейност на отделението, така и отговоря за цялостната дейност на 
отделението.  

Той е председател на онкологичния комитет по УНГ към СБАЛО-ЕАД. 

Д-р Кирил Георгиев Попов, д.м. участва в медицинския съвет, подпомагащи 
лечебната и диагностичната дейност на СБАЛО- ЕАД.  



Д-р Кирил Георгиев Попов, д.м. е председател на комисията на Българското 

национално стружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия за 
контакти с НЗОК и БЛС. 

 

8. Лични впечатления от кандидата 
 
Познавам д-р Кирил Георгиев Попов, д.м. от 2007 година, когато той след 

спечелен конкурс за Началник отделение по УНГ постъпи на работа в СБАЛО-ЕАД. Не 
е пресилено ако кажа, че той възроди отделението, което след пенсионирането на 
Проф. М. Меламед беше със затихваща функция и пред закриване. Освен типичните 

операции за отделението, той внедри и нови, които обогатиха предлаганите лечебни 
дейности на отделението. Д-р Кирил Георгиев Попов, д.м.  е изключително ерудиран 
специалист, със силно развито чувство на отговорност и много добри организационни 

качества.  
 

Наукометрични данни на Д-р Кирил Георгиев Попов, д.м.  и количествени 

критерии за заемане на длъжността „Доцент” по   ЗРАСРБ и правилника на СБАЛО за 
развитие на академичния състав 

  

Критерии Минимум изискване          
по закона и СБАЛО 

Д-р Кирил Георгиев Попов  

Общ брой   
публикации:   

20 и > (7 – 1-ви автор)                 
(не рецензирани) 

21 (17 – 1-ви автор)               
(не рецензирани) 

Публикации в 
чужди списания 

3                                 
(не рецензирани)                                                                          

6 в международно 
списание и 1 в чуждо  
(не рецензирани) 

Доклади - 38 (21 - 1-ви автор)                

Цитати 10 3 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Изхождайки от посочените по-горе наукометрични данни, които отговорят на 

изискванията на ЗРАСРБ, правилника за неговото прилагане и правилника за 

развитие на академичния състав на СБАЛО, убедително препоръчвам на почетаемите 
членове на Научното жури да гласуват положително за присъждане на научното 
звание „доцент” на Д-р Кирил Георгиев Попов по научната специалност 

онкология, обявен за нуждите на отделението по УНГ към СБАЛО-ЕАД по обявен 
конкурс в Д.В. бр. 72 от 16.08.2013 г. 

 

10.12.2013                                Изготвил СТАНОВИЩЕТО: 
(Проф. Д-р Галина Чакалова, д.м.) 

 
 

 

 

 


