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по научна специалност „ОБЩА МЕДИЦИНА“
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СТАНОВИЩЕ

От доц д-р Радост Спиридонова Асенова, дм 

Р-л катедра „Урология и обща медицина“

Медицински факултет 

Медицински университет Пловдив 

Външен член на научно жури

Заповед №Р 1721/10.07.2020 г. на Ректора на Тракийски университет -  Стара Загора

Относно: конкурс за заемане на Академична длъжност „Доцент” по научна специалност 

„Обща медицина“, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.1. Медицина, за нуждите на Ева Катедра по Вътрешни 

болести и обща медицина, Медицински факултет, Тракийски университет -  Стара Загора

В конкурса обявен в ДВ бр. 42/12.05.2020г. участва един кандидат -  д-р Кирил Стефанов 

Славейков,дм

Анализ на кариерния профил на кандидата.
Кариерното развитие на д-р Славейков несъмнено доказа, че кандидатът притежава 

значителен преподавателски опит и се утвърждава като компетентен специалист в две 

направления -  обща медицина и офталмология. Завършва 2009г. Медицински университет 

Пловдив и непосредствено след това от 20 Юг. започва да се занимава с научно

изследователска и преподавателска дейност като асистент към катедра Очни болести и 

обща медицина. Д-р Славейков има успешно защитен дисертационен труд 2015г. в 

областта на електронно здравеопазване. Непрекъснато повишава своята квалификация, за 

което свидетелстват приложените към документацията дипломи и сертификати за участия. 

Член е на престижни професионални организации в областта на обща медицина. Убедено 

мога да заявя, че д-р Славейков е изграден специалист, учен и преподавател, показва 

последователност и целенасоченост в академичното развитие и професионална 

реализация.



Общо описание на представените материали по конкурса.
Предтставените документи по конкурса са подготвени прецизно и в пълно съответствие с 

изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на Тракийски университет -  Стара Загора. 

Приложен е необходимият доказателствен материал. Освен задължително изискуемите 

документи, доказателственият материал съдържа и допълнителни справки и сертификати, 

удостоверяващи всички обстоятелства свързани с квалификацията и професионалната му 

дейност и постижения.

Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното академично развитие.
В конкурса кандидатът участва с 1 монография и 37 научни труда, като преобладават тези 

свързани с профила на обявения конкурс, тринадесет от които през последните пет 

години. Представеният списък на публикации в международни бази данни -  Scopus и Web 

of Science, изготвен от ЦБ на Тракийски университет доказва общ брой единадесет 

публикации, разпределени както следва: четири публикации в списания, индексирани в 

Web of Science и седем публикации в списания с Импакт ранг (Scopus). Значителна част от 

представената научна продукция е в утвърдени научни издания. Д-р Славейков е 

самостоятелен, първи или водещ автор в повече от половината от представените научни 

трудове. Представените материали показват работа в интердисциплинарна среда и добро 

сътрудничество с колеги от различни медицински специалности и звена.

Кандидатът е представил обективна и коректна справка за научните приноси в няколко 

водещи насоки на научноизследователската си дейност, които приемам напълно. 

Представените научни приноси покриват широка научна проблематика, с основен фокус 

електронно здравеопазване и в областта на офталмологията. Д-р Славейков системно е 

участвал с научни съобщения и постери в научни форуми у нас (над 50) и в чужбина (над 

10), с което е допринесъл за това, резултатите от научната продукция да достигне до по- 

широк кръг аудитория. В тридесет от представените трудове той е бил водещ автор. В 

комплекта документи има представени данни и материали за участие в шест научни 

проекта.

Оценка на монографичния труд или равностойни публикации, представени за 

участие в конкурса за „Доцент” от кандидата.
Монографичният труд е с подчертано актуално значение, покрива изискванията за 

монография и представя задълбочено и обстойно проучване на проблемите на



електронното здравеопазване и телемедицината. Разгледани са подробно историята на 

електронното здравеопазване, неговата дефиниция, елементи и развитие в отделните държави. 

В монографията особено внимание се обръща на телемедицината като съвременна 

подкатегория на електронното здравеопазване, нейното приложение в различни медицински 

специалности, ползи и бариери за имплементирането и. Разгледани са съществуващите 

стандарти за приложение на телемедицина в различните държави, удовлетвореността и 

ефективността на разходите на предлаганите услуги.

Отражение (цитиране) на публикациите на кандидата в националната и 

чуждестранна литература (публикационен имидж).
Отражение на научния авторитет на кандидата са цитиранията на представените в 

конкурса публикации в националната и чуждестранна литература. Цитиранията от автори 

в реферирани и индексирани издания са общо десет. Представеният списък на цитирания 

в международни бази данни -  Scopus и Web of Science, изготвен от ЦБ на Тракийски 

университет доказва общ брой цитирания шест, на общо четири публикации. В 

направената самооценка д-р Славейков е представил и четири цитирания в монографии и 

колективни томове с научно рецензиране.

Комплексна, качествена оценка на учебно-методическата и преподавателската 

дейност.
Д-р Кирил Славейков има богат опит като преподавател по Обща медицина на студенти и 

специализанти. Реализирал е активна учебно-преподавателска дейност като е участвал в 

разработването на обучителни материали и учебни програми на студентско ниво. С 

решение на ФС от 2017г. провежда част от лекционния материал по обща медицина. 

Удостоверение, издадено от Медицински факултет, ТрУ Стара Загора доказва учебна 

натовареност за последните години между 189 и 437 часа годишно. От предоставената 

справка е видно, че д-р Славейков е ангажиран в англоезичното обучение на студенти 

медици, както и в теоретично и практическо обучение на стажант-лекари и провеждането 

на семестриални изпити.

Критични бележки и препоръки.
Препоръките ми са насочени към устойчивост по отношение на публикационната 

активност, както и разширяване на колаборацията и участие в интердисциплинарни 

научни проекти.



Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните условия и 

задължителните количествени критерии и наукометрични показатели съгласно 

ЗРАСРБ и Правилника на Тракуйски университет.
Предтставените в конкурса материали и доказателствен материал показват, че д-р 

Славейков покрива изискванията за количествени и качествени показатели за научна и 

преподавателска дейност за Академична длъжност „Доцент“, като надхвърля изискуемите 

брой точки в отделните групи показатели.

Заключение:
След като се запознах с представените материали и научните трудове и на база 

гореизложеното, считам че кандидатът д-р Кирил Славейков, дм отговаря на съвкупността 

от критерии и показатели за заемане на академичната длъжност „Доцент“, съгласно 

ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане и Регламента за заемане на академична 

длъжност „Доцент“, приет в Правилника за устройството и дейността на ТрУ-Стара 

Загора. Това ми дава основание да предложа на членовете на уважаемото Научно жури да 

избере д-р Кирил Славейков, дм за „Доцент“ по научна специлност „Обща медицина“, 

професионално направление 7.1 Медицина, област на висшето образовение 7. 

Здравеопазване и спорт, за нуждите на I-ва Катедра по Вътрешни болести и обща 

медицина, Медицински факултер, Тракийски университет - Стара Загора.

29.08.2020г.

Рецензент:

ДОЦ. Д -р  РаДОСТ г!у .^п и п а ,Д М



To

The Chairman of the Scientific Jury 

Determined by Order № P -  1721/10.07.2020 yr.

By the Rector of Trakia University -  Stara Zagora 

Medical Faculty 

11 Armeiska Street 

6007 city of Stara Zagora

By Protocol №1/ from 14.07.2020

Attached is an: OPINION

On contest for the academic position “ASSOCIATE PROFESSOR”

Scientific specialty “GENERAL MEDICINE”

Announced for the needs of “I-st Department of Internal Disease and General Medicine”, Medical 

Faculty, Trakia University -  Stara Zagora 

In State Gazette, issue 42/12.05.2020 yr.

Reviewer: Radost Spiridonova Asenova

Scientific specialty: Social medicine, rganization of healthcare and pharmacy

Institution: Medical University of Plovdiv, Head of the Department “Urology and General

Medicine”, Medical Faculty

Address and contacts:

Postal address: Plovdiv, 15 A Vasil Aprilov bvld, Department of “Urology and General Medicine” 

Email: radost_assenova@yahoo.com 

Phone:+359888655128

The review is created in correspondence with the requirements of ADASRB and Section III/ 

Section IV from Regulations for application of ADASRB -  Conditions and procedure for holding 

an academic position “Associate Professor”
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Review

From Assoc. Prof. Radost Spiridonova Assenova, MD, PhD 

Head of Department “Urology and General Medicine”

Medical Faculty.

Medical University of Plovdiv 

External member of a scientific jury

Order № 1721/10.07.2020 vr. by the Rector of Trakia university -  Stara Zagora

Concerning: contest for holding an Academic position “Associate Professor” in the scientific 

specialty “General Medicine”, in the field of higher education 7. Healthcare and sport, professional 

field 7.1. Medicine, for the need of “I-st Department of Internal Diseases and General Medicine, 

Medical Faculty, Trakia University -  Stara Zagora

One candidate participates in the contest, announced in State Gazette issue 42/12.05.2020 -  

Kiril Stefanov Slaveykov, MD, PhD 

Career profile analysis of the candidate
The career development of doctor Slaveykov undoubtedly proves, that the candidate possesses 

significant teaching experience and is affirmed as a competent specialist in two fields -  general 

medicine and ophthalmology. He graduated from Medical University of Plovdiv in 2009 and 

immediately afterwards in 2010 began to engage in scientific research and teaching activities as an 

assistant in the Department of “Ophthalmology and General Medicine”. Doctor Slaveykov has 

successfully defended a PhD thesis in 2015 yr. in the field of electronic healthcare. He continuously 

improves his qualification, a testament of which are the attached to the document diplomas and 

certificates for participation. He is a member of prestigious professional organizations in the field of 

general medicine. I can confidently state that Doctor Slaveykov is a qualified specialist, scientist 

and educator who shows consistency and focus on his academic development and professional 

realization.

General description of the presented materials for the contest
The presented documents are prepared precisely and in full correspondence with the requirements 

of ADASRB and the Regulations of Trakia University -  Stara Zagora. Enclosed are the necessary 

material proofs. Apart from the required documents, the evidence contains additional references and 

certificates certifying all conditions related to the qualification, professional activity and 

achievements.



Complex, quality evaluation of educational and teaching activity

Doctor Kiril Slaveykov has rich experience as a teacher in General Medicine to students and 

residents. He has gained active educational experience by participating in the development of 

educational materials and curriculum on student’s level. With a decision of FC from 2017 he has 

been conducting part of the lectures in general medicine. A certificate, issued by Medical Faculty, 

Trakia University - Stara Zagora, proves a workload for the last years between 189 and 437 hours 

yearly. From the presented reference it is obvious that Doctor Slaveykov is engaged in the 

education of English teaching of foreign students, as well as theoretical and practical teaching of 

trainee physicians (residents)and term exams.

Critical notes and recommendations
My recommendations are focused mainly on sustainability of publication activity, as well as on 

expanding collaboration and participation in interdisciplinary scientific projects.

General assessment of the candidate's compliance with the mandatory conditions and 

quantitative criteria and scientometric indicators, according to the ADASRB and the 

Regulations of the Trakia University

The materials and evidence presented for the contest prove that Doctor Slaveykov not only covers 

the requirements for qualitative and quantitative indicators for scientific and educational activity for 

the academic position “Associate Professor”, but also exceeds the required points in the separate 

group indicators.

Conclusion:

After I was acquainted with the presented materials and scientific works and based on the above, I 

conclude that the candidate Doctor Kiril Slaveykov, PhD meets the criteria and indicators for 

holding the academic position “Associate Professor”, according to ADASRB, Regulations of its 

application and Regulation for holding the academic position “Associate Professor”, accepted in the 

Regulation for the development and activities of Trakia University -  Stara Zagora. On the basis of 

that I have no hesitation in recommending Doctor Kiril Slaveykov to the members of the Scientific 

jury, firmly believing that he is the right candidate for “Associate Professor” in the scientific 

specialty “General Medicine”, professional field 7.1. Medicine, field of higher education 7. 

Healthcare and sport, for the needs of “I-st Department of Internal disease and General Medicine”, 

Medical Faculty, Trakia University -  Stara Zagora.

29.08.2020 v /

Reviewer: x

Assoc. Prof. Radost Arcnova, MD, PhD


