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РЕЦЕНЗИЯ

От проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм 

Ръководител катедра по Социална медицина и здравен мениджмънт. Медицински 

факултет, Тракийски университет-Стара Загора

член на Научно жури, определено със Заповед № 1721/10.07.2020 г. на Ректора 

на Тракийски университет -  Стара Загора доц. д-р Д. Ярков

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

специалност „Обща медицина”, област на висшето образование 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление 7.1 Медицина към I Катедра Вътрешни болести 

и Обща медицина. Медицински факултет, Тракийски университет -  Стара Загора

съгласно обявен конкурс в Държавен вестник, бр. 42/12.05.2020 г.

Кандидат в конкурса: главен асистент д-р Кирил Стефанов Славейков, дм

По протокол №1 от проведено първо заседание на Научното жури на 14.07.2020 

г. съм определена да изготвя рецензия. Рецензията е изработена въз основа на анализ на 

представените от кандидата документи в съответствие с изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Р. България, Правилника за прилагането на ЗРАСРБ 

и на Правилника за развитие на академичния състав на Тракийски университет -  Стара 

Загора и свързаните с него изисквания за Медицински факултет по Приложение 8.3. 

„Минимални национални и допълнителни изисквания към научната и 

преподавателската дейност на кандидатите".

КАРИЕРЕН ПРОФИЛ НА КАНДИДАТА:

Кирил Стефанов Славейков е роден през 1984 г. в гр. Пловдив. Дипломира се 

като магистър-лекар през 2009 г. -  Медицински университет -  Пловдив. От 2010 г. и 

понастоящем работи последователно като асистент и главен асистент в I Катедра



Вътрешни болести и Обща медицина на Медицински факултет, Тракийски университет 

-  Стара Загора.

Кирил Славейков последователно развива своите умения като професионалист, 

преподавател и изследовател чрез многобройни квалификационни курсове в системата 

на продължаващото обучение -  приложени сертификати и удостоверения от 16 

участия в различни форми на продължаващо обучение (Оптика, оптометрия и 

контактна корекция; Педагогически курс за допълнителна квалификация на 

преподаватели от Тракийски университет; Основи на информационните системи; 

Статистическа обработка на данни от експерименти; Компютърни програми за 

моделиране и изследване на биологични системи; Методически основи на научните 

изследвания; Приложение на статистическите методи в научните изследвания; 

Международен курс по изследователска работа в общата практика; Медицинска 

статистика; Работа с платформата за електронно обучение MOODLE; и др).

В системата на следдипломното обучение има придобити медицински 

специалности по Очни болести (2016 г) и Обща медицина (2018 г.).

Защитава дисертационен труд на тема: „Електронно здравеопазване:

телескрининг за нуждите на общата практика с фокус върху телеофталмологията “ 

и притежава ОНС „Доктор“ по научна специалност „Обща медицина“ от 2015 г.

Отлично владее и ползва в работата си английски език (В2 ниво) и френски

език.

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Количествено представяне:

Кирил Славейков представя списъци и справки, както следва:

*Пълен списък на: 1. Статии в научни списания с ИФ/ИР: 12 броя (от 1.1 до

1.12, от които 4: 1.9 - 1.12 -  са под печат;); 2. Статии в индексирани научни 

списания: 6 броя (от 2.1 до 2.6); 3. Статии в реферирани научни списания: 47 броя 

(3.1 до 3.47, от които 2: 3.46, 3.47 -  са под печат); 4. Учебници и учебни помагала: 4 

броя (от 4.1 до 4.4); 5. Патенти и регистрирани заявки за патенти: няма; 6. Участия в 

български и международни научни форуми (конгреси, конференции, симпозиуми) 

-доклади, отпечатани в сборници в пълен текст: 6 броя (от 6.1 до 6.6); 7. Участия в

2



български и международни научни форуми с научно съобщение/постер: 66 броя, от 

които 53 в България (от 7.1 до 7.53) и 13 в чужбина (от 7.54 до 7. 66); 8. Цитирания: 26 

цитирани статии (от 8.1 до 8.26); Участия в научни проекти: 6 заглавия.

*Списък на (за заемане на академична длъжност доцент): 1. Статии в научни 

списания с ИФ/ИР: 3 броя (от 1.1. до 1.3); 2. Статии в индексирани научни 

списания: 4 броя (от 2.1 до 2.4); 3. Статии в реферирани научни списания: 30 броя 

(3.1 до 3.30); Публикации, свързани с дисертационния труд: 5 броя; Публикации -  

главен асистент: 9 броя.

*Справка от Централна библиотека на Тракийски университет за публикации 

на гл. ас. д-р Кирил Славейков в списания с Импакт фактор /Journal Citation Report/ и 

Импакт ранг /SCOPUS/, съдържаща 11 заглавия, от които 4 публикации в списания, 

индексирани в Web of Science (Annals o f Clinical and Analytical Medicine; Open Access 

Macedonian Journal o f Medical Sciences; Journal o f Clinical and Analytical Medicine) и 7 

публикации в списания с Импакт ранг /SCOPUS/ (Open Access Macedonian Journal o f 

Medical Sciences; Acta Medica Bulgarica, Journal o f Clinical and Analytical Medicine, 

General Medicine).

*Списък на цитирания в SCOPUS и Web of Science на научни публикации на гл. 

ас. д-р Кирил Славейков от Централна библиотека на Тракийски университет: 6 

цитиращи публикации;

*Справка -  декларация за изпълнение на изискванията за участие в конкурс за 

заемане на академична длъжност „доцент“ по област на виеше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина: както следва:

По група показатели „А“ -  успешно защитена дисертация -  50 т; тема:

„Електронно здравеопазване: телескрининг за нуждите на общата практика с фокус 

върху телеофталмологията “;

По група показатели „В” - Хабилитационен труд -  монография 100 т. 

Самостоятелен монографичен труд „Електронно здравеопазване и телемедицина“\

По група показатели „Г“ -  389.5 т. - минимално изискуеми 200;

По група показатели „Д“ -  130 т. - минимално изискуеми 50 т.

По група показатели „Е“ -  80 т. -  минимално изискуеми 15-40т.
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От справката -  декларация е очевидно, че кандидатът в конкурса превишава над 

два пъти минимално изискуемите по групи показатели и по безспорен начин доказва 

тяхното изпълнение за заемане на академичната длъжност „доцент“ съгласно ЗРАСРБ.

Във връзка с участието на д-р Кирил Славейков в конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент“ от цялостната научна активност на кандидата се 

представят за рецензиране 1 монография; 3 публикации, отпечатани в научни 

издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация (SCOPUS и Web of Science); 34 научни публикации в национални 

реферирани издания (включени в Националния референтен списък на 

съвременни български научни издания с научно рецензиране).

Авторство на научните трудове: Кирил Славейков е самостоятелен или първи 

автор на почти половината (46,2%) от представените научни трудове, което е 

показателно за неговия личен принос в тяхното разработване.

Направления на научно-изследователската дейност и приноси от научните 

трудове:
Научно-изследователската дейност на Кирил Славейков е в предметната област 

на конкурса. Приносите от научните трудове са описани добросъвестно като такива с 

оригинален и потвърдителен характер в 26 пункта в представената с документите по 

конкурса „Лична справка за приносите на научните трудове“, разработена от 

кандидата на 10 страници.

Приемам приносите по начина, по който ги представя д-р Славейков в 

основните тематични направления на неговата научно-изследователска дейност:

Електронно здравеопазване -  приложение, имплементиране, ползи и 

бариери;

Телемедицина -  дистанционни приложения за обучение, диагностика и 

скрининг;

Интердисциплинарна колаборация между общопрактикуващия лекар и 

лекари от специализираната извънболнична медицинска помощ.
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Следва специално да подчертая значимостта, актуалността, прецизността и 

значимата практико-приложна стойност на самостоятелно разработения от Кирил 

Славейков монографичен (хабилитационен) труд „Електронно здравеопазване и 

телемедицина“, рецензиран от уважаваните проф. д-р Валентин Стоянов, дм и доц. 

д-р Димитър Джелебов, дм. Монографията е разработена на 133 страници в 2 основни 

части: Електронно здравеопазване е 12 раздела, всеки завършващ е книгопис; 

Телемедицина с 8 раздела, всеки завършващ е книгопис.

Участие в проекти: Д-р Славейков последователно участва в работата по 

научноизследователски проекти в Медицински факултет: 5 проекта за периода 2011- 

2018 г. (1. „Промяна взаимоотношенията общопрактикуващ лекар -  пациент в 

условията на електронно з д р а в е о п а з в а н е 2. „Практически приложения на

телеофталмологията“; 3. „Поведение при пациенти с очни проблеми в условията на 

общата практика“; 4. „Развиване на специфични комуникативни умения на медици 

за превенция на професионален дистрес“), както и в Национална научна програма 

„Електронно здравеопазване (е-Здраве“) Споразумение ДО 1-200/16.11.2018 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

Кирил Славейков има 10-годишен общ преподавателски стаж като асистент (до 

2015) и главен аситент до момента в катедра „Първа катедра Вътрешни болести и Обща 

медицина“, Медицински факултет. Тракийски университет -  Стара Загора. От 

представената Справка за преподавателската дейност на гл. ас. д-р Кирил 

Стефанов Славейков, дм от Учебен отдел при Медицински факултет на Тракийски 

университет -  Стара Загора е видно, че с обща годишна натовареност, променяща се от 

189 до 437 часа, той провежда:

С решение на Факултетен съвет, Протокол №1617.02.2017 г. част от 

лекционен курс на студентите от специалност „Медицина“ по учебната 

дисциплина „Обща медицина“, включително обучение на английски език;

Практически упражнения на студентите от специалност „Медицина“ по 

учебната дисциплина „Обща медицина“ за студенти II и V курс, вклчително 

обучение на английски език;
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Теоретично и практическо обучение на стажант-лекари по ..Обща медицина“ 

в рамките на стаж по „Стаж по избор и обща медицина“

- Участва в провеждането на семестриални изпити по „Обща медицина“ на 

студентите от II и V курс.

С документите по конкурса от Учебен отдел на Медицински факултет при 

Тракийски университет -  Стара Загора е представена Справка за наличие на осигурен 

минимум от преподавателска дейност в катедра „Първа катедра Вътрешни болести и 

Обща медицина във връзка с участие в конкурс за доцент по „Обща медицина“ за 

студенти от специалности „Медицина“, ОКС „Магистър“ и „Лекарски асистент“, ОКС 

„Бакалавър“ съобразно Учебните планове и Единните държавни изисквания за 

обучение на студенти по посочените специалности.

Кирил Славейков е съавтор на учебник „Актуални аспекти на общата 

медицинска практика“ том. III (2015 г.) с разработки в следните глави: „Актуалност 

на палиативните грижи“; „Палиативни грижи в общата медицинска практика“; 

„Електронно здравеопазване с фокус върху общата практика“; „Мобилно здраве“; 

„Телемедицински дейности“; „Електронно пациентско досие“; „Взаимоотношения 

лекар - пациент в условията на електронно здравеопазване“; „Електронно обучение и 

електронна наука“, както и в Ръководство „Практически занятия по обща 

медицина“: Модул Офталмология; Модул Обща медицина (български език); Модул 

„Обща медицина (английски език).

ОЦЕНКА:

Давам комплексна положителна оценка на кандидатурата на гл. ас. Кирил 

Стефанов Славейков, дм за заемане на академичната длъжност „Доцент”. Неговата 

кандидатура безспорно отговаря на изискванията и критериите на Закона за 

развитие на академичния състав в Р. България, Правилника за неговото прилагане и на 

Правилника за развитие на академичния състав в Тракийски университет -  Стара 

Загора. Следва да подчертая още веднъж иновативността на приносите в научните 

трудове, разработените учебници и учебни пособия, както и достойнствата на неговия 

монографичен (хабилитационен) труд. Той е изграден, опитен преподавател и 

изследовател, който добросъвестно и отговорно се отнася към своята научна и 

преподавателска дейност и дава своя принос за развитието на институцията.
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Лични впечатления: Познавам д-р Славейков от самото начало на работата му 

в Медицински факултет и имам отлични лични впечатления за него като 

професионалист и колега.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Давам своя положителен вот „Да” за заемане на академичната длъжност

„ДОЦЕНТ” от гл. ас. Кирил Стефанов Славейков, дм.

Убедено препоръчвам на уважаемите членовете на Научното жури да гласуват 

положително гл. ас. Кирил Стефанов Славейков, дм да заеме академичната 

длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Обща медицина”, 

към Медицински факултет, Катедра „Първа катедра Вътрешни болести и Обща 

медицина” съгласно обявен конкурс в Държавен вестник, бр. 42/12.05.2020 г.

02.09.2020 г. 

гр. Стара Загора

Рецензент: 

проф. д-р . Маринова, дм.
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