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от проф. д-р Господинка Радева П ракова- Василева, дм - Медицински Факултет,

Тракийски Университет -  Стара Загора

ОТНОСНО конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ в област на висшето 

образование 7.„Здравеопазване и спорт“, по професионално направление 7.1. „Медицина“ 

и научна специалност “Обща медицина“, за нуждите на I-ва Катедра по Вътрешни болести 

и Обща медицина към МФ на ТУ- Стара Загора, обявен в „Държавен вестник“ бр. 42/12. 

05. 2020 г.

Становището е изготвено в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 

Медицински Факултет на Тракийски Университет-Стара Затора, Заповеди №1721 от 10. 

07. 2020 г. на Ректора на ТУ-Стара Загора.

За участие в конкурса са подадени документи от един кандидати - д-р Кирил 

Стефанов Славейков,дм - гл. асистент към I-ва Катедра по Вътрешни болести и Обща 

медицина при МФ на ТУ-Стара Загора.

Биографични данни за кандидата

Д-р Кирил Стефанов Славейков се дипломира като Магистър по медицина с 

отличен успех през 2009 година в МУ -  Пловдив. През месец април, 2015 г., успешно 

защитава дисертация на тема „Електронно здравеопазване:Телескрининг за нуждите на 

общата практика с фокус върху телеофталмологията“, след което му е присъдено 

научното звание „Доктор” по научната специалност „Обща медицина". От м. юни, 2016 

г. има първа клинична специалност г. -  Очни болести, а от 2018 г. - и втора клинична 

специалност по „Обща медицина“. От 2010 г. е лекар-асистент по дисциплината Обща 

медицина, а от 2016 г. и понастоящем-главен асистент в Катедрата по Вътрешни болести и 

Обща медицина. Владее писмено и говоримо английски и френски език.

Научна дейност

Д-р К. Славейков участва в конкурса с общо 37 публикации и една монография. 

Има придобита научна степен „Доктор“ през 2015 г. - група показатели А-50 точки.
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В групата показатели В, д-р К. Славейков представя една монография на тема: 

“Електронно здравеопазване и телемедицина“ ISBN 978-954-9483-94-9 с година на 

публикуване, 2020 г. -  100 точки.

По група показатели Г, д-р К. Славейков представя 37 публикации, от които 3 са 

индексирани в световноизвестни бази данни е научна информация, а останалите - в 

нереферирани списания е научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни 

томове. На 45,9% от представените публикации, д-р К. Славейков е първи автор. При 

минимални изисквания за академичната длъжност „Доцент“ на МФ при ТУ-Стара Загора 

от 200 точки, д-р К. Славейков има общ брой точки по този показател -  389,5.

Към представеният доказателствен материал от д-р К. Славейков в справката- 

декларация по показател-Г, имам бележка - някои от представените публикации са е 

непълна библиографска справка и липсващи страници на публикуваните материали, не са 

отбелязани IR или IF на съответното научно издание.

В групата от показатели-Д, минималните изисквания са 50 точки. Д-р К. 

Славейков представя данни за 10 цитирани статии, три от които са в списание с IF, при 

изключени самоцитации. Шест от цитиранията са в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. Един от цитираните 

материали е в списание с IF, а общият брой точки по този показател е 130.

За групата от показатели - Е, д-р К. Славейков има общо 80 точки, при минимум 

15-40. Има две признати клинични кпециалности по Очни болести и Обща медицина, 

съответно през 2016 и 2018 година. Участвал е в 6 научни проекта, един от които е 

национален - „Електронно здравеопзаване в България (е-Здраве)“, 2018 година.

Научните интереси на д-р К. Славейков са насочени предимно в три направления - 

Електронно здравеопазване - приложение, имплементиране, ползи и бариери; 

Телемедицина - дистанционни приложения за обучение, диагностика и скрининг и 

Интердисциплинарна колаборация между ОПЛ и лекари от вторичната здравна 

помощ. Създадена е съвременна система за телескрининг на диабетна ретинопатия, 

извършвана от общопрактикуващ лекар в условията на общата практика и оценяван от 

специалист офталмолог дистанционно. Методът показа висока специфичност (98%) и 

чувствителност (76%). Задълбочено са проучени готовността на общопрактикуващите
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лекари за скрининг на някои социално значими офталмологични и 

оториноларингологични заболявания, за възможностите и приложението на електронното 

здравеопазване. Описани са изключително рядък случай на комбинирана малформация на 

диска на зрителния нерв от Morning glory синдром и контрактилна стафилома, на 

първичен орбитен лимфом и на спонтанна перфорация на лещена капсула при пациент със 

синдром на Алпорт.

Преподавателска дейност. От 2010 г. д-р К. Славейков заема академичната 

длъжност асистент, а от 2016 г. и до сега - главен асистент по Обща медицина в 1-ва 

Катедра по Вътрешни болести и Обща медицина към МФ на ТУ- Стара Загора. Общата 

аудиторната заетост от практически занятия и лекционни курсове е от 189 до 437 учебни 

часа/годишно. Д-р К. Славейков участва в провеждането на практическите занятия и част 

от лекционните курсове по дисциплината „Обща медицина“ на студенти в специалност 

„Медицина“ от 2-ри и 5-ти курс, в обучението на стажант-лекари в „стажа по избор и 

обща медицина“. Д-р К. Славейков е участвал в публикуването на редица учебници, 

учебни помагала и ръководства на български и английски език в областта на общата 

медицина, с акцент върху електронното здравеопазване - учебник „Актуални Аспекти на 

Общата Медицинска Практика” Том III, 2015 г., ръководство - „Практически занятия по 

обща медицина. Модул офталмология”, ръководство - „Практически занятия по обща 

медицина. Модул обща медицина на български и английски език”, 2011 година. Участвал е 

с доклади и постери в 53 национални и 12 международни научни форума.

Представеното становище отразява основната научна и преподавателска дейност на 

гл. асистент д-р Кирил Стефанов Славейков, дм. Наукометричните показатели и 

критериите за преподавателска дейност се покриват от кандидата, и отговарят на 

минималните изисквания за заемане на академични длъжности по научни области и/или 

професионални направления в Медицински Факултет на Тракийски Университет -  Стара 

Загора.

Въз основа на изпълнените критерии при всички групи показатели и представения 

доказателствен материал за цялостна дейност, предлагам на уважаемото жури да присъди 

на д-р Кирил Стефанов Славейков, академичната длъжност „Доцент“ в област на 

висшето образование 7.„Здравеопазване и спорт“, по професионално направление 7.1.
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„Медицина“ и научна специалност “Обща медицина“ към Медицински Факултет на 

Тракийски Университет -  Стара Загора.

09. 09. 2020 г. Проф. д-р Г. Пракова, дм
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O P I N I O N

by Prof. Gospodinka Radeva Prakova - Vasileva, MD. PhD - Faculty of Medicine, Trakia
University - Stara Zagora

REGARDING a contest for the academic position of "Associate Professor" in the field of 

higher education 7. "Healthcare and Sports", in the professional field 7.1. "Medicine" and 

scientific specialty "General Medicine", for the needs of the I-st Department of Internal 

Disease and General Medicine at the Medical Faculty of TU-Stara Zagora, announced in the 

State Gazette no. 42/12.05.2020 yr.

The opinion was prepared in accordance with the requirements of ADASRB, Regulations 

on the terms and conditions for obtaining scientific degrees and holding academic positions in 

the Medical Faculty of Trakia University-Stara Zatora, Orders №1721 of 10. 07. 2020 of the 

Rector of TU -Stara Zagora.

Only one candidate has submitted documents for participation in the contest - Kiril 

Stefanov Slaveykov, MD, PhD - Chief Assistant at the I-st Department of Internal Disease 

and General Medicine at the Medical Faculty of TU-Stara Zagora.

Biographical data about the candidate

Dr. Kiril Stefanov Slaveykov graduated as a Master of Medicine with excellent results in 

2009 in MU - Plovdiv. In April, 2015, he successfully defended his PhD thesis on “e-Health: 

Telescreening for the needs of general practice with a focus on teleophthalmology”, after 

which he was awarded the scientific title "Doctor" in the scientific specialty "General 

Medicine". He acquired his first specialty -  Ophthalmology in June, 2016 yr., and in 2018 his 

second clinical specialty in "General Medicine". Since 2010 he has been a physician-assistant 

in the discipline of General Medicine, and since 2016 he has been a chief assistant in the 

Department of Internal Disease and General Medicine. He is fluent in written and spoken 

English and French.

Scientific activity

Dr. K. Slaveykov participates in the contest with a total of 37 publications and one 

monograph. He obtained the scientific degree "Doctor" in 2015 - a group of indicators A-50 

points.
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In the group of indicators B, Dr. K. Slaveykov presents a monograph on the topic: "E- 

health and telemedicine" ISBN 978-954-9483-94-9 with year of publication, 2020 - 100 

points.

By group of indicators D, Dr. K. Slaveykov presents 37 publications, 3 of which are 

indexed in world-famous databases with scientific information, and the rest - non-indexed 

journals with scientific review or published in edited collective volumes. In 45.9% of the 

presented publications, Dr. K. Slaveykov is the first author. With minimum requirements for 

the academic position "Associate Professor" of the Ministry of Finance at TU-Stara Zagora of 

200 points, Dr. K. Slaveykov has a total number of points on this indicator - 389.5.

I have a note regarding the evidence presented by Dr. K. Slaveykov in the reference- 

declaration on indicator-D, some of the presented publications have an incomplete 

bibliographic reference and missing pages of the published materials, no IR or IF of the 

respective scientific journal.

In the group of indicators-D, the minimum requirements are 50 points. Dr. K. Slaveykov 

presents data for 10 cited articles, three of which are in journals with IF, with excluded self

citations. Six of the citations are in scientific journals, referenced and indexed in world- 

famous databases of scientific information. One of the cited materials is in a journal with IF, 

and the total number of points on this indicator is 130.

For the group of indicators - E, Dr. K. Slaveykov has a total of 80 points, with a 

minimum of 15-40. He has two recognized clinical specialties in Ophthalmology and General 

Medicine, respectively in 2016 and 2018. He has participated in 6 research projects, one of 

which is national - "Electronic Health in Bulgaria (e-Health)", 2018.

The scientific interests of Dr. K. Slaveykov are focused mainly in three areas - E-health - 

application, implementation, benefits and barriers; Telemedicine - distance applications for 

training, diagnosis and screening and interdisciplinary collaboration between GPs and 

secondary care physicians. A contemporary system for telescreening of diabetic retinopathy 

has been created, performed by a general practitioner in the conditions of general practice and 

evaluated by a specialist ophthalmologist remotely. The method showed high specificity 

(98%) and sensitivity (76%). The readiness of general practitioners for screening of some 

socially significant ophthalmological and otorhinolaryngological diseases, for the possibilities 

and application of e-health has been thoroughly studied. An extremely rare case of combined 

malformation of the optic disc from Morning glory syndrome and contractile staphyloma,
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primary orbital lymphoma and spontaneous perforation of the lens capsule in a patient with 

Alport syndrome have been described.

Teaching activity. Since 2010 yr. Dr. K. Slaveykov has held the academic position of 

assistant, and since 2016 - until now - Chief Assistant in General Medicine at the I-st 

Department of Internal Disease and General Medicine at the Medical Faculty of TU - Stara 

Zagora. The total workload from practical classes and lecture courses varies from 189 to 437 

teaching hours / year. Dr. K. Slaveykov participates in conducting practical classes and part of 

the lecture courses in the discipline "General Medicine" of students majoring in "Medicine" 

from the 2nd and 5th year, in the training of trainee doctors in the "free choice internship and 

general medicine ”. Dr. K. Slaveykov has participated in the publication of a number of 

textbooks and manuals in Bulgarian and English in the field of general medicine, with an 

emphasis on e-health - textbook "Current Aspects of General Medical Practice" Volume III, 

2015. , guide - "Practical classes in general medicine” - Ophthalmology module, guide -  

“Practical classes in general medicine” - General Medicine Module in Bulgarian and English 

”, 2011. He has participated with reports and posters in 53 national and 12 international 

scientific forums.

The presented opinion reflects the main scientific and teaching activity of Ch. Assistant 

Kiril Stefanov Slaveykov, MD, PhD. The scientometric indicators and the criteria for teaching 

activity are covered by the candidate, and meet the minimum requirements for holding 

academic positions in scientific fields and / or professional fields in the Medical Faculty of the 

Trakia University - Stara Zagora.

Based on the fulfilled criteria for all groups of indicators and the presented evidence for 

overall activity, I propose to the esteemed jury to award Dr. Kiril Stefanov Slaveykov, the 

academic position "Associate Professor" in the field of higher education 7. "Healthcare and 

Sports", professional field 7.1. "Medicine" and scientific specialty "General Medicine" at the 

Medical Faculty of the Trakia University - Stara Zagora.

09.09.2020 yr. Prof. G. Prakova, MD, PhD

з


