
СТАНОВИЩЕ

Във връзка с процедура за заемане на академична длъжност „доцент" в област на виеше 
образование „Здравеопазване и спорт" по професионално направление „Медицина" и 
научна специалност „Обща медицина" за нуждите на I Катедра по Вътрешни болести и 
обща медицина. Медицински факултет при Тракийски Университет -  Стара Загора

Член на Научното жури, изготвил становището -  проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм 
Катедра по Вътрешни болести и обща медицина, Медицински факултет при Тракийски 
Университет-Стара Загора

Конкурсът за „доцент" по Обща медицина за нуждите на I Катедра по Вътрешни болести 
и обща медицина. Медицински факултет при Тракийски Университет -  Стара Загора е 
обявен в „Държавен вестник" бр. 42/12.05.2020 година.

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Ректора на Тракийски 
Университет № 1721/10.07.2020 год

В конкурса кандидатства един кандидат-д-р Кирил Стефанов Славейков, дм.

д-р Кирил Стефанов Славейков е роден на 13.10.1984год. Завършва Висшето си 

медицинско образование в Медицински Университет- Пловдив през 2009г. От юли 2010 

год след спечелен конкурс е част от академичная състав на I Катедра по Вътрешни болести 

и обща медицина, Медицински факултет при Тракийски Университет -  Стара Загора като 

последователно заема длъжностите „асистент" (2010-2016) и "главен асистент" по 

научната специалност обща медицина (2016-настоящия момент). Защитава дисертационен 

труд за придобиване „Научна и образователна степен "ДОКТОР" през 2015г., въз основа на 

защитена дисертация на тема: „Електронно здравеопазване: телескрининг за нуждите на 

общата практика с фокус върху телеофталмологията" Има признати специалности по обща 

медицина и „офталмология". Има допълнителна квалификация, като в хода на 

професионалното си развитие има осъществени многобройни участия в международни 

курсове, пряко свързани с научната специалност и с практическото й приложение. 

Съобразно академичното си развитие като главен асистент д-р Кирил Стефанов Славейков 

има отчетена учебна заетост от средно 300 учебни часа (от 189 до 437 учебни часа през 

отделните години). Натовареността на д-р Славейков е свързана с участие в лекции,



упражнения и изпитни сесии на студенти -  преподаване на български и английски език, 

както и индивидуално обучение, семинари и ръководство по линия на СДО на 

специализиращи обща медицина лекари.

В хода на научното си развитие д-р Славейков е автор на 65 научни труда в това число 

автореферат на дисертационен труд, монография, научни публикации в национални и 

чуждестранни спасания с импакт ранг или импакт фактор, участия в научни проекти -  

национални и по линия на Тракийски университет. В посочената научна продукция в 

приблизително половината д-р Славейков е водещ автор -  30 научни труда, а в останалите 

35 е втори или последващ автор. Съобразно изискванията на ЗРАСРБ не подлежат на 

рецензираране научните трудове свързани с дисертационния труд. По този начин в 

конкурса за „доцент" от цялостната научна активност на участника се представят на 

вниманието на рецензентите и научния съвет 1 монография, 3 публикации (отпечатани в 

националната референтна и световната база данни на Web of science и Scopus), 34 

публикации в национални реферирани издания за периода 2011 -  2020 г

Научно-изследователската дейност на д-р Славейков е съсредоточена върху проучвания 

на нови методики за приложение на телемедицински решения за ранна диагностика и 

скрининг на заболявания, както и подобряване взаимоотношенията общопрактикуващ 

лекар -  специалист от вторичната здравна помощ. В този аспект придобитите 

специалности по офталмология и обща медицина определят научните интереси на 

кандидата и допринасят за оформянето на реално практически проучвания с възможност 

за имплементирането им в клиничната практика. Особено внимание е обърнато на 

телемедицината и нейното приложение за скрининг в първичната здравна помощ с фокус 

върху телеофталмологията, на базата на което е разработен и работният модел на 

дисертационния труд на д-р Славейков. Създадена бе Welch-Allyn iExaminer телесистема, 

която след заснемане на очните дъна позволява изпращане на снимките до специалист 

офталмолог за оценка. Проучването показва, че разликата в броя пациенти и време 

необходими за обучение за работа със системата между групите е минимална и всички 

лесно и бързо достигат високо ниво на компетентност при ползването и. Създадена е 

уникална система за телескрининг за диабетна ретинопатия, извършван от 

общопрактикуващ лекар в условията на общата практика и оценяван от специалист



офталмолог дистанционно. Методът показа висока специфичност -98% и чувствителност -  

76%, както и висока позитивна и негативна предсказваща способност -  97% и 84% 

съответно. Удовлетвореността от представената методика е висока както от пациенти, 

така и от лекари (общопрактикуващи и офталмолози), което се потвърждава от подобни 

проучвания в световен мащаб. Като основни предимства участниците изтъкват бързия 

достъп до специализирана помощ, намалената загуба на време за чакане за специалист, 

намалените разходи и качеството на предоставяната услуга. На база изложеното, както и 

пълната липса на „публикации за пълнота" и без конкретно клинико-терапевтично 

значение оценявам изключително високо научно-изследователската и приложната 

стойност на научните трудове на кандидата

Д-р Славейков е самостоятелен автор на монография „ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 

ТЕЛ Е МЕДИЦИ НА" с рецензенти проф. В. Стоянов и доц. Д. Джелебов

В монографията особено внимание се обръща на телемедицината като съвременна 

подкатегория на електронното здравеопазване, нейното приложение и различни 

медицински специалности, ползи и бариери за имплементирането й. Разгледано е 

историческото развитие на термина е-здраве до достигането му до съвременните 

определения на Световната Здравна Организация и Европейския Съюз. Проследени са 

опитите на България за въвеждане на електронно здравеопазване и неговите компоненти, 

датиращи от 2005 г. Изведени са основните принципи на електронното здравеопазване, 

както и показателите за качеството на предоставяните по електронен път здравни грижи. 

Подробно се описва електронното пациентско досие, като основа на системата за 

електронно здравеопазване. Особено актуален проблем, дискутиран в монографичния 

труд, представлява достъпа на пациенти до здравна информация, управлението и 

контрола на качеството и. Разгледани са основните модели за извършване на 

телемедицински услуги, техните предимства и недостатъци и основните клинични и 

извънклинични сфери на приложение. Подробно са описани приложенията в отделните 

медицински специалности: сестрински грижи, спешна помощ, първична здравна помощ, 

офталмология, неврология, оториноларингология, вътрешни болести и др., както и 

използването и за телеобучение.



Д-р Славейков е със съществен принос и в друга област -  покриване на необходимостта от 

учебни материали в областта на общата медицина. Съавтор е на учебник „Актуални 

Аспекти на Общата Медицинска Практика" Том III, под редакцията на Л. Деспотова- 

Толева, д.м.; Лакс Бук 2015, като е разработил главите „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". В допълнение д- 

р Славейков е автор на модул офталмология в „Практически занятия по обща медицина. 

Модул офталмология" под редакцията на Деспотова-Толева Л., К. Трифонова, Зл. 

Трифонов, К. Славейков 2011 г. Медицинско издателство ВАП, за разпространение „ЛАКС 

БУК" ЕООД ISBN 978-954-8326-37-7

В заключение в конкурса кандидатът се представят като завършен специалист със значим 

лекарски, изследователски и преподавателски стаж. Има признати специалности по обща 

мидицина и офталмология, защитил е дисертационен труд и е доктори по медицина. 

Преминал е академичната стълбица от асистент до главен асистент и има изграден 

административен опит със значителен преподавателски стаж на студенти медици и 

специализиращи лекари. Д-р Славейков е утвърден специалист, владеещ и прилагащ 

практически всички съвременни методики на офталмологията и общата медицина с 

подчертан научен интерес в бързо развиваща се област, каквато е електронното 

здравеопазване и скъсяване пътя на пациента до съвременни висококачествени методи за 

лечение и наблюдение. Представената научна продукция е напълно достатъчна по обем и 

съдържание, и по нейната значимост, степен на новост и обоснованост на научните 

достижения покрива изискванията на ЗРАСРБ и на правилника на Тракийски Университет 

за присъждане на академичната длъжност „доцент". Приносът от научната продукция е 

съществен, доказателство за което са положителните цитирания в медицинската 

периодика, както и участията на кандидата в престижни форуми у нас и в чужбина.

На тези основания предлагам на уважаемите членове на Научното Жури да гласуват 

положително и предложат на ректора на Тракийски Университет Стара Загора д-р Кирил



Стефанов Славейков, дм да заеме академичната длъжност „доцент" по научната 

специалност Обща медицина, за нуждите на I Катедра по Вътрешни болести и обща 

медицина, Медицински факултет при Тракийски Университет -  Стара Загора .

05.09.2020 г. 

гр. София Проф. д-р Арман Постаджиян, д.м. 

Член на научното жури



OPINION

In connection to the procedure for holding the academic position of "Associate Professor" in 
the field of higher education "Health and Sports" in the professional field "Medicine" and 
scientific specialty "General Medicine" for the needs of the I-st Department of Internal 
Disease and General Medicine, Faculty of Medicine Trakia University - Stara Zagora

Member of the Scientific Jury, who prepared the opinion - Prof. Arman Snork 
Postadzhiyan, MD, PhD Department of Internal Disease and General Medicine, Faculty of 
Medicine, Trakia University - Stara Zagora

The contest for "Associate Professor" in General Medicine for the needs of the I-st 
Department of Internal Disease and General Medicine, Medical Faculty, Trakia University - 
Stara Zagora was announced in the "State Gazette" no. 42 / 12.05.2020.

The scientific jury of the contest was appointed by order of the Rector of the Trakia 
University № 1721 / 10.07.2020

One candidate is applying for the contest - Kiril Stefanov Slaveykov, MD, PhD.

Dr. Kiril Stefanov Slaveykov was bom on October 13, 1984. He graduated from the Medical 
University of Plovdiv in 2009. Since July 2010, after winning a contest, he is part of the 
academic staff of the I-st Department of Internal Disease and General Medicine, Faculty of 
Medicine, Trakia University - Stara Zagora, successively holding the positions of "assistant" 
(2010-2016) and "chief assistant" in scientific specialty general medicine (2016-present). He 
defended a PhD thesis for the scientific and educational degree "DOCTOR" in 2015, based on 
a dissertation on "E-health: telescreening for the needs of general practice with a focus on 
teleophthalmology". He has specialties in “general medicine” and "ophthalmology". He has 
an additional qualification, and in the course of his professional development he has 
participated in numerous international courses directly related to the scientific specialty and 
its practical application.

According to his academic development as a chief assistant, Dr. Kiril Stefanov Slaveykov 
has a reported employment of an average of 300 teaching hours (from 189 to 437 teaching 
hours in different years). Dr. Slaveykov's workload is related to participation in lectures, 
exercises and exam sessions of students - teaching in Bulgarian and English, as well as 
individual training, seminars and guidance by postgraduate education of general practitioners.

In the course of his scientific development Dr. Slaveykov is the author of 65 scientific papers, 
including an abstract of a dissertation, monograph, scientific publications in national and 
foreign journals with impact rank or impact factor, participation in research projects - national 
and Trakia University. In the mentioned scientific production in approximately half Dr. 
Slaveykov is a leading author - 30 scientific papers, and in the remaining 35 he is a second or 
subsequent author. According to the requirements of ADASRB, the scientific works related to 
the dissertation are not subject to review. Thus, in the competition for "associate professor" of 
the overall scientific activity of the participant are presented to the reviewers and the scientific 
council 1 monograph, 3 publications (printed in the national reference and world database of



Web of science and Scopus), 34 publications in national referenced editions for the period 
2011 - 2020.

Dr. Slaveykov's research is focused on studies of new methods for the application of 
telemedicine solutions for early diagnosis and screening of diseases, as well as improving the 
relationship between general practitioners and specialists in secondary healthcare. In this 
aspect, the acquired specialties in ophthalmology and general medicine determine the 
scientific interests of the candidate and contribute to the formation of real practical studies 
with the possibility of their implementation in clinical practice. Particular attention is paid to 
telemedicine and its application for screening in primary care with a focus on 
teleophthalmology, on the basis of which the working model of the PhD thesis of Dr. 
Slaveykov was developed. A Welch-Allyn iExaminer telesystem was created, which after 
taking pictures of the fundus allows sending the photos to an ophthalmology specialist for 
evaluation. The study shows that the difference in the number of patients and the time 
required for training to work with the system between groups is minimal and all easily and 
quickly reach a high level of competence in its use. A unique telescreening system for 
diabetic retinopathy has been, performed by a general practitioner in the general practice 
setting and evaluated by a specialist ophthalmologist remotely. The method showed high 
specificity -98% and sensitivity - 76%, as well as high positive and negative predictive ability 
- 97% and 84% respectively. Satisfaction with the presented methodology is high by both 
patients and physicians (general practitioners and ophthalmologists), which is confirmed by 
similar studies worldwide. The main advantages of the participants are the quick access to 
specialized help, the reduced loss of waiting time for a specialist, the reduced costs and the 
quality of the provided service. Based on the above, as well as the lack of "filler publications" 
without specific clinical and therapeutic significance, I highly appreciate the research and 
applied value of the scientific works of the candidate.

Dr. Slaveykov is an independent author of the monograph "ELECTRONIC 
HEALTHCARE AND TELEMEDICINE" with reviewers Prof. V. Stoyanov and Assoc. 
Prof. D. Djelebov.

The monograph pays special attention to telemedicine as a modem subcategory of e-health, its 
application and various medical specialties, benefits and barriers to its implementation. The 
historical development of the term e-health until its reaching of the modem definitions of the 
World Health Organization and the European Union is reviewed. Bulgaria's attempts to 
introduce e-health and its components, dating from 2005, are tracked. The basic principles of 
e-health are presented, as well as the indicators for the quality of health care provided 
electronically. The electronic patient record as the basis of the e-health system is described in 
detail. A particularly topical issue discussed in the monograph is the access of patients to 
health information, its management and quality control. The main models for telemedicine 
services, their advantages and disadvantages and the main clinical and extraclinical areas of 
application are reviewed. The applications in the separate medical specialties are described in 
detail: nursing, emergency care, primary health care, ophthalmology, neurology, 
otorhinolaryngology, internal medicine, etc., as well as the use for teletraining.

Dr. Slaveykov has made a significant contribution in another area - covering the need for 
teaching materials in the field of general medicine. He is a co-author of the textbook 
"Current Aspects of General Medical Practice" Volume III, edited by L. Despotova-



Toleva, MD, PhD; Lax Book 2015, having co-authored the chapters "Relevance of Palliative 
Care", "Palliative Care in General Medical Practice", “e-Health with a focus on General 
Practice Mobile Health "," Telemedicine activities”,"Electronic patient file", “Physician / 
patient relationship in the e-Health setting", " E-leaming and e-Science In addition, Dr. 
Slaveykov is the author of a module in ophthalmology in "Practical classes in general 
medicine. Ophthalmology Module” edited by Despotova-Toleva L., K. Trifonova, Zl. 
Trifonov, K. Slaveykov 2011 VAP Medical Publishing House, for distribution LAX BOOK 
ISBN 978-954-8326-37-7

In conclusion the candidate in the contest is presented as a competent specialist with 
significant medical, research and teaching experience. He has specialties in general medicine 
and ophthalmology, has defended his PhD thesis and is a doctor of medicine. He has passed 
the academic ladder from assistant to chief assistant and has developed administrative 
experience with significant teaching experience of medical students and specialists. Dr. 
Slaveykov is an established specialist, mastering and applying virtually all modem methods of 
ophthalmology and general medicine with a strong scientific interest in a rapidly developing 
field, such as e-health and shortening the patient's path to modem high quality methods of 
treatment and monitoring. The presented scientific production is completely sufficient in 
volume and content, and in its significance, degree of novelty and justification of scientific 
achievements covers the requirements of ADASRB and the regulations of the Trakia 
University for the award of the academic position "Associate Professor". The contribution of 
the scientific production is significant, as evidenced by the positive citations in the medical 
periodicals, as well as the candidate's participation in prestigious forums at home and abroad.

On these grounds, I propose to the esteemed members of the Scientific Jury to vote positively 
and propose to the Rector of the Trakia University of Stara Zagora Kiril Stefanov Slaveykov, 
MD, PhD to take the academic position of "Associate Professor" in General Medicine, for the 
needs of I-st Department of Internal Diseases and General Medicine, Medical Faculty, Trakia 
University - Stara Zagora.

Sofia Prof. Arman Postadzhiyan, MD, Ph.D. 

Member of the scientific jury


