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СТАНОВИЩЕ
на

Доц. д-р Десислава Николаева Колева-Георгиева, д.м.
Катедра по очни болести, Медицински Факултет, Медицински УниверситетПловдив
бул. „Пещерско шосе“ 66, етаж 6

Относно:
Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ по Офталмология,
професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование
7. Здравеопазване и спорт и научна специалност „Офталмология“ за нуждите
на Катедра „Оториноларингология и офталмология“, МФ, ТрУ, Стара Загора,
обявен в ДВ бр. 64/03.08.2021 г.
С решение на Факултетния съвет на Медицински факулет при Тракийски
Университет, Стара Загора, Заповед на Ректора с № 2833/02.11.2021 г. и
Протокол № 8/27.10.2021 г., бях определена да изготвя становище по
процедурата
за заемане
на академична длъжност
„Доцент“ по
„Офталмология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт и научна специалност
„Офталмология“ на цял щат към Катедра „Оториноларингология и
офталмология“, МФ, ТрУ, Стара Загора и на 0.5 щат към УМБАЛ „Проф. д-р С.
Киркович“.

По обявения конкурс има подадени документи на един кандидат: Д-р Калина
Златкова Трифонова-Славейкова, д.м.
Комплектът документи на електронен носител, който получих в срок, отговаря
на изискванията на закона за академичното развитие в Република България и
Правилника на Тракийски Университет, Стара Загора за заемане на АД
„Доцент".

Общо представяне на професионалното развитие на кандидата:
Д-р Трифонова завършва висшето си образование по медицина в
Медицински Университет-Пловдив през 2009 г. През 2011 г. тя започва
специализация по очни болести в Тракийски Университет, Стара Загора и
успешно придобива специалност офталмология през юни 2015 г. Афинитетът
на Д-р Трифонова към научна дейност започва още от специализантските й
години, като доказателство за това са множество публикувани статии и
представени научни съобщения. През 2014 г. тя получава образователна и
научна степен „Доктор“ за успешно защитена докторска дисертация на тема
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„Повеление при пациенти с очни проблеми в условията на общата практика".
От 2015 г. д-р Трифонова е асистент в катедрата по „Оториноларингология и
Офталмология", а от 2018 г. и по настоящем тя заема длъжност „Главен
асистент" в катедрата.
Научно-изследователска дейност:
Д-р Калина Трифонова участва в конкурса с общо 73 научни публикации,
като 62 са извън представените към дисертационния труд. От тези 62
публикации има 14 публикации в реферирани и индексирани научни издания
(1 с IF и 13 с IR), а 48 са в нереферирани списания с научно рецензиране или
публикувани в редактирани колективни томове. Самостоятелен или първи автор
е в 26 от научните трудове, а в останалите е съавтор.
Представените научни съобщения от д-р Трифонова на национални или
международни форуми в страната са 56, а извън България - 6 научни
съобщения.
Участието на д-р Трифонова в разработването и провеждането на научно
изследователски проекти е завидно - 5 вътреуниверситетски проекта и един
национален проект.
Хабилитационният труд на д-р Трифонова е самостоятелна монография:
„Бременност и зрение", 2021, изд. Алфа Визия, ISBN 978-619-7595-20-8.
Научните интереси на д-р Трифонова могат да бъдат обобщени в следните
няколко направления:
- Очни проблеми в общата практика
- Мултидисциплинарен подход и взаимодействие между офталмолог и други
специалисти
- Патологични и физиологични промени по време на бременност
- Детско зрение
- Редки клинични случаи в офталмологията
- Електронно здравеопазване, телемедицина, телеофталмология

Д-р Трифонова има 34 забелязани цитирания в български и чуждестранни
научни издания на 14 от научните й публикации.
Има участие в написването на 7 глави в учебник - Учебник „Актуални Аспекти
на Общата Медицинска Практика” Том III, под редакцията на А. ДеспотоваТолева, д.м.; Лакс Бук 2015г., както и в три практически ръководства за студенти
по обща медицина и офталмология на български и английски език.
Преподавателска дейност:
От 2015г. д-р Трифонова е асистент към Катедра по Оториноларингология и
офталмология при Тракийски Университет, Стара Загора. Тя е с изключително
натоварена учебно-преподавателска дейност и значителен годишен хорариум.
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Провежда част от лекционния курс, какти и практически занятия на български и
английски език за студенти по специалност „Медицина“, IV курс; практически
курс по дисциплина „Офталмология“ за специалности „Медицинска сестра“,
„Акушерка" и „Лекарски асистент“ III курс, и практически курс „Очни болести социални аспекти“ по специалност „Социални дейности“, III курс.
Заключение:
Д-р Калина Златкова Трифонова-Славейкова, д.м. по представените за
конкурса докулленти и оценката на наукометричните критерии за нейната
научно-изследователска и учебно-преподавателската дейност, многократно
надхвърля минималните национални изисквания и изискванията на Тракийски
Университет за заемане на АД „Доцент“. Тя е утвърден специалист с богат
клиничен опит. Притежава необходимите теоретични и практически умения за
развитие на научно-изследователската и преподавателска работа в областта
на офталмологията.
Убедено гласувам положително ЗА присъждането на академична длъжност
„Доцент" на д-р Калина Златкова Трифонова-Славейкова, д.м.

14.12.2021 г.
гр. Пловдив

.....
/Доц. д-р Десислава Колева-Георгиева, д.м./
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OPINION
by

Assoc. Prof. Desislava Nikolaeva Koleva-Georgieva, MD, PhD
Department of Ophthalmology, Medical Faculty, Medical University - Plovdiv
66 Peshtersko shose blvd., fl. 6

Concerning:
A competition for holding the academic position “Associate Professor” in
Ophthalmology, professional field 7.1 Medicine, area of higher education 7.
Healthcare and sport and scientific specialty "Ophthalmology” for the needs of the
Department of “Ophthalmology and Otorhinolaryngology" of Medical Faculty, TrU,
Stara Zagora, announced in the "State Gazette" No 64/03.08.2021
With a decision of the faculty council of the Medical Faculty of Trakia University, Stara
Zagora and an order by the rector № 2833/02.11.2021 and protocol № 8/27.10.2021 I
was appointed to prepare an opinion concerning the procedure for holding the
academic position “Assoc. Prof.” in Ophthalmology, professional field 7.1 Medicine,
area of higher education 7. Healthcare and sport, scientific specialty
“Ophthalmology” - full-time in the Department of “Ophthalmology and
Otorhinolaryngology”, MF, TrU, Stara Zagora and half day in the University Hospital
“Prof. Stoyan Kirkovich".
Only one candidate has submitted documents to participate in the announced
competition: Kalina Zlatkova Trifonova, MD, PhD.
The set of documents on electronic media, which I received on time, meets the
requirements of the Law on Academic Development in the Republic of Bulgaria and
the Regulations of Trakia University, Stara Zagora for holding the academic position
"Associate Professor".
General presentation of the professional development of the candidate:
Dr. Trifonova graduates with a degree in medicine from the Medical University of
Plovdiv in 2009. In 2011 she begins her Ophthalmology residency at Trakia University,
Stara Zagora and successfully acquires a degree in Ophthalmology in June 2015. The
affinity of Dr. Trifonova towards scientific activity begins when she is still a resident
which is evident by numerous published articles and presented scientific reports.
In 2014 she receives educational and scientific degree “Doctor” and successfully
defends a PhD-thesis with the topic “Behavior towards patients with eye problems in
general practice settings". Since 2015 dr Trifonova has been an assist. Prof, in the
Department of „Ophthalmology and Otorhinolaryngology ", and since 2018 and
currently is a “Chief. Assist. Prof." in the same department.
Research activity:
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Dr. Kalina Trifonova participates in the competition with a total of 73 scientific
publications, 62 of which are beyond those presented in her dissertation. Of these 62
publications, 14 are in refereed and indexed scientific journals (1 with IF and 13 with
IR), and 48 are in non-refereed journals with scientific review or published in edited
collective volumes. She is an independent or first author in 26 of the scientific papers,
and in the rest is a co-author.
The scientific reports presented by Dr. Trifonova at national or international forums in
the country are 56, and outside Bulgaria - 6 scientific reports.
Dr. Trifonova's participation in the development and implementation of research
projects is significant - 5 intra-university projects and one national project.
The habilitation work of Dr. Trifonova is an independent monograph: "Pregnancy
and Vision", 2021, publishing house Alpha Vision, ISBN 978-619-7595-20-8.
Dr. Trifonova's scientific interests can be summarized in the following several areas:
- Eye problems in general practice
- Multidisciplinary approach and interaction between ophthalmologist and other
specialists
- Pathological and physiological changes during pregnancy
- Children's vision
- Rare clinical cases in Ophthalmology
- E-health, telemedicine, teleophthalmology
Dr. Trifonova has 34 noticed citations in Bulgarian and foreign scientific journals of 14
of her scientific publications.
She participates in the writing of 7 chapters in a textbook - Textbook "Current Aspects
of General Medical Practice" Volume III, edited by L. Despotova-Toleva, MD; Lax Buk
2015, as well as in three practical manuals for students in General medicine and
Ophthalmology, written in Bulgarian and English.
Teaching activity
Since 2015 Dr. Trifonova has been an assistant professor at the Department of
Otorhinolaryngology and Ophthalmology of Trakia University, Stara Zagora. Her
teaching schedule is exceptionally busy with a significant annual workload. She
conducts part of the lecture course and practical classes in Bulgarian and English for
students majoring in "Medicine", IVth year; practical course in the discipline
"Ophthalmology" for the specialties "Nurse", "Midwife" and "Medical Assistant" lllrd
course, and practical course "Ophthalmology - social aspects" in the specialty "Social
activities", lllrd course.
Conclusion:
According to the documents submitted for the competition and the evaluation of the
scientometric criteria for her research and teaching activities Dr. Kalina Zlatkova
Trifonova-Slaveykova, PhD, many times exceeds the minimum national requirements
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and the requirements of Trakia University for holding the academic position "Associate
Professor". She is an established specialist with extensive clinical experience. She has
the necessary theoretical and practical skills for the development of research and
teaching work in the field of Ophthalmology.
I give my positive vote with certainty - “YES” for awarding the academic position
“Associate Professor” to dr Kalina Zlatkova Trifonova-Slaveykova, MD, PhD.

14 December 2021
Plovdiv

........... ................................... .
/Assoc. Prof. Desislava Koleva-Georgieva, PhD/

з

