
СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Димитър Петков Сиврев, дм 

Катедра по анатомия при Медицински факултет, 

Тракийски университет, Стара Загора
член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

ДОЦЕНТ, обявен от Медицински факултет на Тракийски университет, 

Стара Загора в ДВ. бр. 36/14.04.2020

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност и 
продукция, представена от участниците в конкурса.

I. Административна част
Кандидат за обявената длъжост е д-р Кирил Стефанов Славейков, дм -  главен 

асистент в Първа катедра по вътрешни болести и обща медицина на Медицински 

факултет -  Стара Загора. Същият е представил изискуемите за длъжността документи и 

декларация за достоверност на представената информация. Налице са диплом за 

завършено виеше образование и диплом за ОНС „доктор“. От приложената справка е 

видно, че е налице осигурен минимум от преподавателска дейност за академичната 

длъжност „доцент“ в специалностите „Медицина“ и „Лекарски асистент“. Освен 

представените двадесет документа, е приложена и монография на тема „Електронно 

здравеопазване и телемедицина“, както и списък на цялостната научна дейност на 

кандидата.

II. Биографична част
Д-р Кирил Славейков е роден през 1984 година в град Пловдив. Средното си 

образование завършва през 2003 година в родния си град, специалност -  

„Телекомуникации“. През 2009 година завършва виеше образование, специалност 

медицина, магистър и получава квалификация на лекар.

От 2010 година работи в Медицински факултет -  град Стара Загора, като през 

2012 година е зачислен за обучение в докторантура. Успешно защитава докторския си 

тезис през 2015 година и придобива ОНС „доктор“.



III. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата
Кандидатът за доцент е представил списък на научните се постижения, който 

включва:

Научни публикации

1. Дисертация за придобиване на ОНС „доктор“ и реферат към дисертацията. 

Тема на дисертационния труд е „Електронно здравеопазване: телескрининг за нуждите 

на общата практика с фокус върху телеофталмологията“ -  защитена на 23.04.2015 г.

2. Дванадесет статии в списания с IF, от които осем са вече публикувани, а 

четири са под печат. Те засягат актуални проблеми от клиничната практика и 

предстанляват не само теоретичен интерес, но и имат и важно практическо значение.

3. Приложен е и списък на шест статии в списания с импакт ранг.

4. Четиридесет и седем публикации са в български и чуждестранни издания без 

импакт фактор и импакт ранг.

Пет публикации са свързани със защитения дисертационен труд, а девет са 

използвани за придобиване на академичната длъжност „главен асистент“.

Научен актив

1. Кандидатът има шест участия в български и чуждестранни начни форуми, 

като докладите са отпечатани в сборници в пълен текст.

2. Участията в български и чуждестранни научни форуми с публикувани 

резюмета, но без отпечатване на статиите в пълен текст са шестдесет и шест.

Монографии

Представена е една монография на тема „Електронно здравеопазване и 

телемедицина“.

Учебници и учебни помагала

От четири учебни помагала, две ръководства са свързани с модул „Обща 

медицина“, едно -  с модул „Офталмология“, а четвъртото издание е учебник със 

заглавие „Актуални въпроси на общата медицинска практика“, където кандидатът 

участва с осем глави. Едното от трите ръководства е на английски език, а двете на 

български език.



Цитирания

Кандидатът за академичната длъжност „доцент“ е представил списък е двадесет 

и пет цитирания на статии, в които е съавтор. Осемнадесет от тях са в чуждестранни 

списания, а останалите -  в български издания. От приложената справка е видно, че шест 

от цитиранията са в списания, реферирани в Web of Sciences и SCOPUS.

Участия в научни проекти

От приложената официална справка е видно, че д-р Кирил Славейков е участвал 

в десет университетски научноизследователски проекта. Самият кандидат е представил 

списък от пет НИП и Национална научна програма „Електронно здравеопзаване в 

България (е-Здраве)“ Споразумение ДО 1-200/16.11.2018 г.

Трудов стаж

Към 14.04.2020 д-р Кирил Славейков има стаж като лекар в областта на 

специалността „Офталмология“ 10 години, 3 месеца и 14 дни, от които 9 години 9 

месеца и 14 дни преподавателски стаж в Медицински факултет на Тракийски 

университет.

Кандидатът е представил удостоверение от Тракийски университет за владеене 

на чужд език -  ниво В2 на английски език.

IV. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция

Научно-изследователските и научно-приложните приноси от научните трудове на 

кандидата са в следните направления:

- Електронно здравеопазване -  приложение, имплементиране, ползи и бариери

- Телемедицина -  дистанционни приложения за обучение, диагностика и скрининг

- Интердисциплинарна колаборация между ОПЛ и лекари от вторичната здравна

помощ

Кандидатът е представи списък с 26 научно-практически приноса, от които някои са 

оригинални, а други са с потвърдителен характер. Между тях прави впечатление 

направеното за първи път в България проучване, целящо да изведе скрининга за диабетна 

ретинопатия в условията на общата практика. Предимство на проучването е, че изследваната 

популация е с широк възрастов диапазон, висок относителен дял на жените и честота на 

диабета, отговаряща на средните норми за Европа, което прави изследването 

репрезентативно.



Друг принос е разработеният уникален по рода си, съвременен метод, използващ 

възможностите на телемедицината и електронното здравеопазване. Методът е неинвазивен, 

повторяем и безопасен за пациента, което го прави изключително подходящ за въвеждане в 

условията на общата практика. Той е базиран на препращане и стадиране на снимки на очни 

дъна и е с висока специфичност, чувствителност, позитивна и негативна предиктивна 

способност.

Във връзка с интердисциплинарната колаборация между ОПЛ и лекари от 

вторичната здравна помощ е проведено обучение на офталмолози, общопрактикуващи 

лекари и немедицински специалисти за работа с Welch-Allyn iExaminer система. Направен е 

анализ на необходимия брой пациенти и време за достигане на ниво на компетентност, 

гарантиращо качествени снимки. Изведена е средната продължителност на прегледа и е 

направено предложение, къде могат да бъдат използвани за телевръзка от общо- 

практикуващите специалисти.

V. Заключение
Въз основа на анализа на представените ми документи и материали, и отчитайки 

както теоретичния, така и практическия принос на научните изследвания, а също -  и 

деловите и организационните качества на кандидата в конкурса за академичната 

длъжност „доцент“, считам, че д-р Кирил Славейков, дм е изграден, но и перспективен 

учен с постижения в науката, демонстрирани от неговите публикувани резултати.

Поради гореизложеното гласувам положително и предлагам на уважаемото 

Научно жури да класира д-р Кирил Стефанов Славейков, доктор, за академичната 

длъжност „доцент“ и да го представи за избор пред съответния Факултетен съвет на 

Медицински факултет -  гр. Стара Загора, за нуждите на Първа катедра по вътрешни 

болести и обща медицина при същия факултет.

Дата: 01.09.2020 Член на журито:

(проф. д-р Димитър Сиврев, дм)


