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От Проф. Д-р Валентина Христова Маджова, д.м.
Ръководител на Катедрата по Обща медицина и клинична лаборатория, 

Медицински Университет - Варна

Относно: Конкурс за академичната длъжност „Доцент” в област на висшето образование 
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 

7.1. Медицина и научна специалност „Обща медицина” за нуждите на 
Катедра Вътрешни болести и Обща медицина към Медицински Факултет 
на Тракийски Университет -  Стара Загора, обявен в ДВ бр. 42/12.05.2020

1. Общо представяне на процедурата

Съгласно Заповед № 1721/10.07.2020 г. на Ректора на ТУ- Стара Загора съм 

определена да участвам в състава на Научното жури. Според решение от първото 

неприсъствено заседание на 14.07.2020 г. съм избрана за рецензент на конкурса за 

академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Обща медицина” за нуждите на 

Катедра Вътрешни Болести и Обща медицина към Медицинския Факултет на Тракийския 

Университет в град Стара Загора.

За обявения конкурс за академичната длъжност „Доцент” по Обща медицина в ДВ бр. 

42/12.05.2020 г. има постъпило заявление само от един кандидат - Д-р Кирил Стефанов 

Славейков, д.м.

Комплектът от материали на хартиен /електронен носител, който получих в срок, 

отговаря на изискванията на обявения конкурс за АД „Доцент“ по Обща медицина от ТУ -  

Стара Загора.

2. Кратки биографични данни

Кирил Стефанов Славейков е роден през 1984 година в Пловдив. Там завършва 

професионална гимназия по електроника, а през 2009 година се дипломира като магистър по 

медицина в Медицински университет -  Пловдив.

Д-р Кирил Славейков започва своя трудов стаж като лекар в оптична практика за 

корекции на рефракционни аномалии. От 2010 година е асистент, а през 2016 година е избран 

за главен асистент в Катедра Вътрешни болести и Обща медицина на МФ при ТУ- Стара 

Загора, т.е има общ преподавателски стаж от 10 години.

Д-р Кирил Славейков има придобити специалности по Очни болести и Обща 

медицина.

През 2015 г. защитава дисертация за ОНС „доктор“ на тема „Електронно здравеопазване: 

телескрининг за нуждите на общата практика с фокус върху телеофталмологията“.
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3. Научно-изследователска и преподавателска дейност

Научно-изследователската и преподавателска дейност на Д-р Кирил Славейков може 

да се обобщи така:

/. Наукометрпчни критерии

Д-р Кирил Славейков е представил пълен списък от 65 публикации в списания и 

сборници и 72 на конгреси и конференции, от които за рецензиране с научна стойност и 

отношение към настоящия конкурс за АД „Доцент“ са следните:

S  Монография: 1

S  Статии - 37, от които:

• 3 публикации (отпечатани в националната референтна и световната база данни

на Web of Sciences и Scopus)

• 34 публикации в национални реферирани издания (за периода 2011 -  2020)

S  Участие в учебник -  1 (8 глави)

•S Участие в ръководство -1 (3 глави)

S  Участия в научни форуми: 65

• Български -  53

• Международни - 12

Цитирания:

В справката с изх.№ 38 /29.06.2020, изготвена в централната библиотеката на ТУ -  

Стара Загора се посочва, че Д-р Кирил Славейков има 4 научни труда, цитирани в базите 

данни Scopus и WEB of Sciences, а общият брой на цитираните статии е 27.

Импакт фактор:

Въз основа на справка с изх. № 37/29.06.2020, издадена от централната библиотека на 

ТУ -  Стара Загора, д-р Кирил Славейков има 7 публикации в списания с импакт ранк (SJR) 

(SCOPUS).

Данните от приложената справка -декларация на д-р Кирил Славейков за изпълнение 

на изискванията за участие в конкурса за АД „Доцент“ могат да се обобщят по следния 

начин:

П ореден  № Г рупа показатели М и н и м алн и  изисквания Б рой точки  за автора
1 група п оказатели  „А “ 50 50
2 груп а показатели  „Б “ 100 100
3 група п оказатели  „Г “ 200 389,5
4 група п о к а за т е л и „ Д “ 50 130
5 група п оказатели  „Е “ 15-40 80



2. Научни интереси

Дисертационният труд на д-р Кирил Славейков на тема „Електронно здравеопазване: 

телескрининг за нуждите на общата практика с фокус върху телеофталмологията“ (2015), 

монографичният му труд „Електронно здравеопазване и телемедицина“ (2020) и голям дял 

от публикациите му са свързани с основните направления на научната му дейност, а именно:

1) Електронно здравеопазване -  приложение, имплементиране, ползи и бариери;

2) Телемедицина -  дистанционни приложения за обучение, диагностика и скрининг

3) Интердисциплинарна колаборация между ОПЛ и лекари от вторичната здравна

помощ

Д-р Кирил Славейков има участия в 6 научни проекти.

3. Учебно -  преподавателска дейност

От приложената справка № 1173/19.06.2020 на МФ на ТУ -  Стара Загора е видно, че 

Д-р Кирил Славейков е в академичния състав на Първа Катедра Вътрешни болести и Обща 

медицина на МФ на ТУ в Стара Загора от 10 години, от 01.07.2010 г. е асистент, а от 2016 г. 

е главен асистент.

Според издадените справки на МФ, Д-р Кирил Славейков преподава на български и 

англоговорящи студенти дисциплината ОМ - лекционен курс, практически упражнения и 

преддипломен стаж и на студенти от специалността „Лекарски асистент“ по дисциплината 

„Първична медицинска помощ“ (лекции и упражнения).

Д-р Кирил Славейков има учебна натовареност (2017-2019) от 189 до 437 учебни часа.

Той е член на изпитни комисии на студенти по медицина и участва в провеждането 

на семестриалните изпити по ОМ на студентите от 2 и 5 курс в ТУ.

4. Диагностично -  лечебна дейност

Д-р Кирил Славейков работи след дипломирането си през 2009 година като лекар в 

офталмологична практика в Пловдив. От 2010 година е асистент в Първа Катедра Вътрешни 

болести и Обща медицина в МФ на ТУ в Стара Загора и от 2016 година е главен асистент в 

същата катедра, където преподава и до настоящия момент.

Като лекар диагностицира, лекува и консултира болни с очни заболявания и използва 

тези си знания за разработване на практически ръководства по телемедицина за общата 

медицинска практика с фокус телеофталмология.

Д-р Кирил Славейков участва в професионални и научни дружества с отношение към 

придобитите от него специалности: СОИБОМ (Сдружение на обучители и изследователи в 

България по ОМ), Дружество по Офталмология, БЛС и др.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Д-р Кирил Славейков практикува като лекар от 11 години, а от 10 години (2010) 

започва неговата научна кариера като асистент и главен асистент по обща медицина.

Той има необходимия научно-практически опит в областта на общата практика и 

познава добре проблемите на специалността Обща медицина.

Защитил е дисертация за научната и образователна степен „доктор” (2015) по 

специалността „Обща медицина“.

В обявения конкурс за АД „Доцент“, Д-р Кирил Славейков участва с 37 статии, 1 

монография и 65 доклади и съобщения.

От приложените списъци с публикации има 1 съавторство в учебник (8 глави) и 1 в 

ръководство (3 глави).

Д-р Кирил Славейков има 27 цитирани статии.

Общата оценка на неговата научно-изследователска, учебно-преподавателска и 

лечебно-диагностична дейност е, че той отговаря над минималните национални 

изисквания и критерии за заемане на академичната длъжност „Доцент” според 

изискванията на обявения в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. конкурс от ТУ - Стара Загора.

Предлагам на уважаемите членове на научното жури да гласуват положително за Д-р 

Кирил Стефанов Славейков за заемане на академичната длъжност „Доцент” по Обща 

медицина към Първа Катедра Вътрешни болести и Обща медицина на Факултета по 

Медицина при ТУ- Стара Загора.

21.08.2020 г. Рецензент: Проф. Д-р Валентина Маджова, д.м. 

Ръководител на Катедрата по ОМ и Клинична лаборатория

Медицински Университет - Варна


