
Рецензия 

 

На д-р Любомир Кирилов Киров, дм 

Единствен кандидат в конкурс за академичната длъжност „доцент” по обща 

медицина към СУ „Климент Охридски”, обявен в ДВ брой 90 / 16.11.2012 год. 

 

От проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дмн 

Катедра по вътрешни болести – Клиника по ендокринология и болести на 

обмяната, УМБАЛ „Александровска” ЕАД, Медицински Университет София 

Член на Научно жури съгласно Заповед 038-578 от 18.12.2012 на Ректора на 

Софийски университет „Климент Охридски” 

 

Д-р Любомир Кирилов Киров е подал необходимите от Закона за 

развитието на академичния състав в РБ и Правилника за развитието на 

академичния състав на СУ Климент Охридски документи. Той отговаря на 

условията за заемане на академична длъжност „доцент”, посочени в чл. 105 

от Правилника: 1/ има придобита научна степен „доктор”; 2/ е упражнявал 

учебно-преподавателска дейност в последните 2 години и е специалист от 

практиката с доказани постижения в областта; 3/ е представил публикуван 

монографичен труд. 

Съгласно приложената автобиография Д-р Любомир Кирилов Киров 

завършва висше образование Медицина през 1990 год. в гр. Пловдив и 

започва работа като лекар-ординатор във Вътрешно отделение на 

Общинска болница, гр. Пещера до 1993 год. За период от 7 години след това 

е работил във ВПО на Общинска поликлиника гр. Пещера, а от 2000 год. 

досега работи като ОПЛ в групова практика. Д-р Любомир Кирилов Киров 

има признати специалности по Вътрешни болести (1998) и Обща медицина 

(2006 год.), както и магистърска степен по Здравен мениджмънт (2009 год.). 

През април 2012 год. получава научната и образователна степен „доктор” по 

научната специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията”. Темата на дисертационния труд е 

„Епидемиология и съдържание на синдрома на изпепеляването на 

общопрактикуващите лекари в България”, което й придава и конкретна 

приложна значимост. През 2012 год. д-р Любомир Кирилов Киров е назначен 

за хоноруван преподавател на студенти по медицина в СУ-МФ. 
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Наукометрични критерии - научна дейност на д-р Любомир Кирилов 

Киров 

 

В настоящия конкурс д-р Любомир Кирилов Киров се представя с 1 

дисертационен труд, 1 самостоятелна и 2 участия в монографии (общо 3 

глави), 1 участие в учебник (4 глави), 6 участия в учебни помагала за ОПЛ, 8 

публикации в научни списания и сборници у нас (2 статия и 6 доклада в 

пълен текст) и научен актив от 13 броя - 5 публикувани резюмета от 

конференции и конгреси (2 у нас и 3 в чужбина) и 9 участия без публикуване 

в български и международни форуми. Една от статиите е публикувана на 

английски език в българско издание. Към този брой не са добавени и 

рецензираните във връзка с дисертационния труд публикации (1 статия в 

списание и 3 доклада в научни сборници), които няма да бъдат коментирани. 

Представена е и справка за 7 цитирания на български език. 

Рецензираните в настоящия конкурс публикации третират няколко 

важни практически проблема: 

- - Медицинската практика на ОПЛ – прилагани диагностични и лечебни 

подходи: монографии, учебник, 6 ръководства за поведение при социално-

значими заболявания като захарен диабет, артериална хипертония, 

дислипидемии, публ. 4.4., 5.4;  

- - Обществено здраве и промоция на здравето - публикации за 

профилактична дейност и борба със социално-значимите заболявания 

(напр. публикации 4.3, 4.4., 5.3 и други) 

- - Мениджмънт на здравеопазването – монография, публ. 4.5 

- - Синдром на изпепеляването сред ОПЛ – монография, публ. 4.1, 4.2., 

4.6, 5.1., 5.2. 

По такъв начин всички оригинални публикации са фокусирани върху 

дейността на ОПЛ и  (диагностично-лечебна, промоция, превенция и 

профиклактика). За участията си в посочените научни форуми д-р Л. Киров е 

получавал многократно грамоти и награди, които е представил 

допълнително. Д-р Любомир Киров е член на 4 авторитетни български 

медицински дружества, както и на 3 международни – секретар на 

международен борд по CME, член на борда на CEVAG, член EURACT. 
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Учебно-преподавателска дейност 

Д-р Любомир Кирилов Киров е представил документ за следната учебно-

преподавателска натовареност през учебната 2010-2011: 30 лекции (общо 

60 учебни часа) и 150 часа упражнения или общо 210 часа. Той има 1 

участие в издаден учебник у нас. След заемане на академична длъжност той 

би могъл да доразвие заложбите си за преподаване и академични дейности. 

 

Диагностично-лечебна дейност 

Д-р Любомир Кирилов Киров е представил удостоверения за придобити 

специалност по вътрешни болести и обща медицина. Като предимства в 

клиничната му кариера отчитам: 

- непрекъсната клинична дейност като интернист и ОПЛ 

- участие в ръководството на НСОПЛ 

- провеждане на обучения на ОПЛ; 
 

Д-р Любомир Кирилов Киров участва и в разработването на 

Национални програми и нормативни документи на МЗ: за ограничаване на 

остеопорозата, на тютюнопушенето, на ХОББ и други. Участва в 

разработването на Медицински стандарт по обща медицина. От това 

следва, че експертната му дейност получава висока оценка, израз на което 

е, че д-р Киров вече две години е Национален консултант по Обща 

медицина. 

 

Приносите на д-р Любомир Кирилов Киров могат да се обобщят по 

следния начин: 

1. Научно-теоретични – за първи път у нас е извършено представително 

епидемиологично проучване на синдрома на изпепеляването сред ОПЛ. То е 

подкрепено от дисертационния труд за придобиване на научно-

образователната степен „Доктор”. В допълнение са разработени и 

предложени конкретни стратегии за ранна превенция на появата на този 

синдром. 

2. Научно-практически – подобряване качеството на медицинската 

дейност на ОПЛ у нас. Третирани са най-значимите широко разпространени 

заболявания у нас – диабет, хипертония, дислипидемия. Създадени са 

ръководства за поведение на ОПЛ, издаден е учебник, съобразен с 

Европейските препоръки към подобен вид помагала. 
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3. Здравно-организационни – подобряване на качеството на 

медицинската практика, по-рационално използване на наличните финансови 

средства. 

 

Заключение 

Професионалното развитие на д-р Любомир Кирилов Киров е 

ориентирано основно към медицинската практика, а през последните 

10-12 години – конкретно към ОПЛ. Богатите си практически умения той 

обогатява с преподавателска дейност (през последните 2 години), 

научни търсения (публикации, дисертационен труд, монографии) и 

управленска дейност. Той е утвърден авторитет в областта на Общата 

медицина у нас с авангардно мислене. 

В заключение, по съвкупност на представените данни д-р 

Любомир Кирилов Киров покрива поставените в Закона и 

Правилника за развитие на академичния състав на СУ Климент 

Охридски изисквания и може да заеме академична длъжност 

„доцент” по научната специалност 7.1. Медицина – Обща 

медицина.  

Приканвам членовете на уважаемото научно жури да гласуват 

„за” присъждането. 
  

 

София, 28 февруари 2013  Рецензент:  

     
Проф. д-р Михаил А. Боянов, дмн 

    МФ – МУ София, УМБАЛ Александровска София 


