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Външен член на Научно жури
Съгласно Заповед № 1721/10.07.2020г. па Ректора на Тракийски Университет-Стара

Загора

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” в област на виеше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и 
научна специалност "Обща медицина" за нуждите на 1 Катедра Вътрешни болести и 
обща медицина, МФ, ТрУ-Стара Загора, обявен в ДВ. бр. 42/12.05.2020 г., с единствен 
кандидат гл. ас. д-р Кирил Стефанов Славейков, дм.

Обща характеристика на кандидата
Д-р Кирил Славейков е роден на 13.10.1984 г. в гр. 1 Тловдив. 11рез 2009г. завършва 

медицина в Медицински университет гр. Пловдив. През 2016г. придобива специалност 
„Очни болести", а през 2018г. специалност „Обща медицина”. През 2015 г. получава 
образователната и научна стенен „Доктор" по научната специалност "Обща медицина" 
след защита на дисертационен труд на тема „Електронно здравеопазване: телескрининг 
за нуждите па общата практика с фокус върху телеофталмологията“ /Диплома № 0068 / 
28.04.2015 от Тракийски университет Стара Загора, Медицински Факултет /.

От месец юли 2010 до 2015 г. работи като асистент в Първа катедра Вътрешни 
болести и обща медицина, МФ. ТрУ-Стара Загора. От 2016г. след проведен конкурс е 
главен асис тент в същата катедра.

Владее писмено и говоримо английски и френски език.

Общо описание на представените материали но конкурса.
Кандидата в конкурса с представил всички документи в пълно съответствие с 

изискванията на ЗРАСРЬ и висшото училище. Приложен е необходимия доказателствен 
материал за публикационната дейност и е представен списък па цитиранията в 
международни бази данни - SCOPUS и Web of Science, изготвен от I !УЬ. на база приетите 
в ГрУ изисквания. Освен задължително изискуемите документи, доказателствения 
материал съдържа и допълнителни справки, сертификати и свидетелства, грамоти и др.. 
удостоверяващи всички обстоятелства свързани с квалификацията и професионалната 
му дейност и постижения.
Оценка на научните трудове на кандидата

Д-р Кирил Славейков, дм участва в конкурса с 38 труда, което не включва 
дисертационния труд за OI 1C "доктор”, автореферата към него и свързаните с 
дисертация та 5 трудове.

Представени те научни трудове включват:



S  1 самостоятелна монография “Електронно здравеопазване и телемедицина“ 
(2020г.);

Самостоятелният монографичен труд е посветен на актуален за проблем - 
телемедицината като съвременна подкатегория на електронното здравеопазване, 
нейното приложение и различни медицински специалности, ползи и бариери за 
имплемептирането и. Разгледани са опитите па България за въвеждане на електронно 
здравеопазване и неговите компоненти, датиращи от 2005 г, направена е съпоставка с 
нивото на имплементиранс на електронни здравни услуги с другите държави в 
Европейския Съюз, САЩ, Канада и Китай, изведени са основните принципи на 
елек тронното здравеопазване, как то и показателите за качеството иа предоставяните по 
електронен път здравни грижи. Разгледани са основните модели за извършване на 
телемедицински услуги, техните предимства и недостатъци и основните клинични и 
извънклинични сфери на приложение.

S  3 публикации опечатани в националната реф ерента и световната база данни 
на Web of Science и Scopus.

S  34 публикации в национални реферирани издания.
Участва и като съавтор в учебник и в 3 ръководства за прак тически занятия но обща 

медицина, едно от които на английски език.
Д-р Славейков участва в национални и международни научни форуми, на които 

представя резултати от проведените от него проучвания.

Участие в научни проект
Кандидата е представил данни и материали за участие като член па екип и 

участник в дейности но 6 научно изследователски проекта.

Отражение (цитиране) на публикациите на кандидата в националната и 
чуждестранна литература (нубликационен имидж).

Отражение на научният авторитет на кандидата са цитиранията па публикации с 
негово участие в националната и чуждестранна литература. Броят на цитиранията е 28 
според предоставения доказателствен материал от д-р Кирил Славейков. Справката за 
цитиранията от ав тори в реферирани и индексирани издания в Scopus и Web of Science 
предоставена от централната библиотека на Тракийски университет е за 6 цитирания.

Основни приноси на кандидата
Д-р Кирил Славейков е самостоятелен и първи автор в повече от половината от 

представени те научни трудове. Научната значимост иа трудовете е свързана с няколко 
основни направления в коию е съсредоточил дейността си: електронно здравеопазване 

приложение, имплементиранс, ползи и бариери, телемедицина дистанционни 
приложения за обучение, диагностика и скрипинг, интердисциплинарната колаборация 
между ОГ1Л и лекари от вторичната здравна помощ. Наличието на ясно обособени 
области на изследователски и приложни интереси показва последователност и 
целенасочепост в академичното развитие. Прави впечатление, че кандидата е изградил 
много добро сътрудничество в професионалната общност, за което свидетелства



участието м\ в съвместни публикации и в екипи па изследователски проекти съвместно 
е голям брой колеги.

Учебно-преподавателска дейност

Представената справка от учебен отдел при Медицински факултет па Тракийски 
университет - Стара Загора удостоверява, че д-р Кирил Славейков е реализирал учебна 
натовареност /лекции и практически упражнения/ със студенти от специалностите

обучение па английски език и специалност „Лекарски асистент" степен „бакалавър" по 
дисциплината „Първична медицинска помощ". Участва и в теоретичното и 
практическото обучение на стажант-лекари по „Обща медицина".

Учебната натовареност на д-р Кирил Славейков е достатъчна за заемане на 
академичната длъжност „доцент" за нуждите на Първа катедра Вътрешни болести и 
обща медицина. МФ. ТрУ-Стара Загора.

Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните условия и 
количествени критерии и наукометричните показатели, съгласно ЗРАСРБ и 
Правилника на Тракийски университет.

Представените от кандидата данни и доказателства показват, че той надвишава 
изискванията за квалификация, количествени и качествени показатели за научна и 
преподавателска дейност за АД "доцент", като надхвърля изискуемите брой точки в 
отделните групи показатели. Приемам самооценката па кандидата за изпълнението па 
количествените изисквания на Правилника за развитие на академичния състав на ТрУ, 
Стара Загора.

Заключение
След като ее запознах е представените материали и научните трудове 

удостоверяващи значителен опит като преподавател и на основание комплексната 
оценка за изпълнението на задължителните количествени наукометрични, и 
допълнителните качествени критерии за научната активност и учебна дейност, считам че 
кандидата гл. ас. д-р Кирил Стефанов Славейков, дм отговаря напълно на поставените 
изисквания за заемане на академичната длъжност „Доцент“.

Гореизложеното ми дава основания да предложа на уважаемото Научно жури да 
избере гл. ас. д-р Кирил Стефанов Славейков, дм за „Доцент“ по научна специалност 
"Обща медицина", в област на виеше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.1. Медицина за нуждите на 1 Катедра Вътрешни болести 
и обща медицина. МФ. ТрУ-Стара Загора.

29.07.2020 г.
/проф. д-р Р. ЗлатагТоБаПЗеликова, дм/


