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от Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, дмн

.H # * 3t .a ; : . Относно Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ по „Дерматология
и венерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето
образование 7. Здравеопазване и спорт на щат 0.5 към Катедра „Обща и клинична
патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, МФ,
Тракийски Университет (ТрУ), Стара Загора и цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С.
Киркович“, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 64/03. 08. 2021 г.

На основание Заповед № 2835/ 02. 11. 2021 г. на ректора на ТрУ изготвям
становище по конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“, с кандидат
гл. ас. д-р Карен Лорис Мануелян, д.м.

Д-р Карен Мануелян завършва медицина в МУ София през 2007 г. Като
студент

участва

Специализира

в

активно

в

кръжока

Университетска

по

болница

Кожни

и

венерически

„Александровска“

и

болести.
придобива

специалност Кожни и венерически болести през 2014 г. От 2010 г. е докторант в
същото академично звено и през 2014 г. защитава дисертационен труд за научнообразователната степен „доктор“. Темата на дисертацията е „Субепидермални
автоимунни булозни дерматози с линеарно отлагане на IgG по базалната
мембрана: клинични, имунофлуоресцентни и имуносерологични проучвания”.
През 2012 г. придобива магистърска степен по Здравен мениджмънт във Факултет
по обществено здраве, МУ София. През 2016 г. печели конкурс за Главен
асистент по Дерматология и венерология към Медициснки факултет на Тракийски
университет и УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“, Стара Загора.
Общият брой научни трудове на д-р Карен Мануелян е 46, което включва 36
публикации в пълен текст в научни списания, 8 публикувани абстракти в списания
с импакт фактор, една глава на книга и една монография. Д-р Мануелян има
участие в 3 научни проекта. В допълнение кандидатът има 95 участия на
регионални, национални и международни научни и практически конференции с 45
презентации като презентиращ автор, с 31 като непрезентиращ автор и 19
постера.
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След заемане на академична длъжност Главен асистент в периода от 2016
до 2021 г. д-р Мануелян е автор на 30 публикации (24 в пълен текст), от които 11
са реферирани в международни бази данни, а 11 са с Impact factor (5 в пълен
текст), една глава от книга (индексирана в Web of Science) и една монография.
Научните статии и абстракти са публикувани в издания с общ импакт фактор
41,467 (статиите в пълен текст с импакт фактор 15,122). Общият импакт фактор
след заемане на длъжност „главен асистент“ е 30,517 (за статии в пълен текст
12,401).
Забелязаните цитирания върху научните трудове са 85, като 35 от тях са в
специализирани издания, реферирани в световни бази данни като Web of Science
и Scopus, след заемане на длъжност „главен асистент“, без да се броят
автоцитиранията.
Научните приноси на д-р Карен Мануелян са с оригинален, потвърдителен,
научно-теоретичен и научно-приложен характер. Те са разнообразни и обхващат
направленията автоимунни булозни дерматози, гноен хидраденит, обща клинична
дерматология и обучението по дерматология.
Съгласно приложена справка от учебен отдел при Медицински факултет на
Тракийски Университет гр. Стара Загора, гл. ас. д-р Карен Мануелян има
преподавателски стаж от 4 години и 10 месеца и обща годишна учебна
натовареност за последните 4 учебни години, както следва: 2016/2017 - 133 часа;
2017/2018 - 239 часа; 2018/2019 - 366 часа и 2019/2020 - 266 часа. Планираната
учебна натовареност за 2020/2021 учебна година е 239 часа.
Д-р Мануелян провежда част от лекционен и практически курс по учебната
дисциплина „Дерматология и венерология“ на студенти IV и V курс, специалност
„Медицина“, ОКС Магистър, обучение на български и английски език с хорариум
45 часа лекции и 45 часа упражнения на студентска група, част от лекционен и
практически курс по учебната дисциплина „Кожни болести“ на студенти III курс,
специалност „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ ОКС
Бакалавър с хорариум 12 часа лекции и 3 часа упражнения на студентска група и
част от лекционен курс по учебната дисциплина „Кожни болести“ на студенти III
курс, специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, ОКС Бакалавър с
хорариум 15 часа лекции. Д-р Мануелян участва в проведането на семестриални
изпити на студентите от посочените специалности.

в
Д-р Мануелян е уважаван специалист по кожни болести с опит, придобит в
практиката в България и чужбина, с активен научен интерес и с разнообразни
приноси. Кандидадът покрива напълно националните изисквания за заемане на
академична длъжност „доцент“.
След като се запознах внимателно с представената ми документация за
професионалното и научно развитие, убедено препоръчвам на уважаемото жури
да

присъди

академичната

длъжност

“доцент”

по

специалност

„Кожни

и

венерически болести“, професионално направление 7.1 „Медицина“, област на
висшето образование 7.“Здравеопазване и спорт“ на гл. ас. д-р Карен Лорис
Мануелян д.м.

София, 06.01.2022 г.
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Assoc. Prof. Dr. Razvigor Borislavov Darlenski, MD

Regarding the Competition for the academic position of "Associate Professor" in
"Dermatology and Venereology", professional field 7.1. Medicine, field of higher
education 7. Health and Sports at the Department of General and Clinical Pathology,
Forensic Medicine, Deontology and Dermatovenereology, Medical Faculty, Thrakia
University, Stara Zagora and UMHAT "Prof. Dr. S. Kirkovich ”, Stara Zagora,
announced in SG no. 64/03. 08. 2021

On the basis of Order № 2835 /02. 11. 2021 of the Rector of TrU I am preparing
an opinion on the competition for the academic position of "Associate Professor" on the
candidate Assistant Professor Dr. Karen Loris Manuelyan, Ph.D.

Dr. Karen Manuelyan graduated medicine at the Medical University of Sofia in
2007. As a student he actively participated in scientific circle for Skin and Venereal
Diseases. He specialized in Alexandrovska University Hospital and acquired the
specialty of Skin and Venereal Diseases in 2014. In 2010 he became a PhD student in
the same academic unit and in 2014 he defended his dissertation for the scientificeducational degree "Doctor". The topic of the dissertation was "Subepidermal
autoimmune bullous dermatoses with linear deposition of IgG on the basement
membrane: clinical, immunofluorescent and immunoserological studies". In 2012 he
obtained a master's degree in Health Management at the Faculty of Public Health, MU
Sofia. In 2016 he became Assistant Professor in Dermatology and Venereology at the
Medical Faculty of the Thracian University and University Hospital "Prof. St. Kirkovich ”,
Stara Zagora.
The total number of Dr. Karen Manuelyan’s scientific papers is 46, which includes
36 full-text publications in scientific journals, 8 published abstracts in journals with
impact factor, one book chapter and one monograph. Dr. Manuelyan has participated in
3 research projects. In addition, the candidate has 95 participations in regional, national
and international scientific and practical conferences with 45 presentations as a
presenting author, with 31 as a non-presenting author and 19 posters.
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After taking up the academic position of Assistant Professor in the period from
2016 to 2021, Dr. Manuelyan is the author of 30 publications (24 in full), of which 11 are
referenced in international databases, and 11 are with Impact factor (5 in full text), one
chapter of a book (indexed in the Web of Science) and one monograph. Scientific
articles and abstracts have been published in publications with a total impact factor of
41,467 (articles in full text with an impact factor of 15,122). The total impact factor after
taking up the post of "Assistant Professor" is 30,517 (for full text articles 12,401).
Dr Manuelyan’s papers have been cited 85 times, 35 of which are in specialized
publications, referenced in global databases such as Web of Science and Scopus, after
taking the position of "assistant professor", excluding self-citations.
The scientific contributions of Dr. Karen Manuelyan are of original, confirmatory,
scientific-theoretical and scientific-applied nature. They are diverse and cover the areas
of

autoimmune

bullous

dermatoses,

hidradenitis

suppurativa,

general

clinical

dermatology and training in dermatology.
According to the attached reference from the Department of Medicine at the
Medical Faculty of the Thracian University of Stara Zagora, Assistant Professor Dr.
Karen Manuelyan has a teaching experience of 4 years and 10 months and a total
annual workload for the last 4 academic years, as follows: 2016/2017 - 133 hours;
2017/2018 - 239 hours; 2018/2019 - 366 hours and 2019/2020 - 266 hours. The
planned study load for the 2020/2021 school year is 239 hours.
Dr. Manuelyan takes part in the lecture and practical course in the discipline
"Dermatology and Venereology" of fourth and fifth year students, majoring in Medicine,
Bulgarian and English with a schedule of 45 hours of lectures and 45 hours of
exercises, also in the lecture and practical course in the subject "Skin Diseases" of third
year students, specialty "Nurse", "Midwife" and "Medical Assistant" Bachelor's degree
with 12 hours of lectures and 3 hours of exercises per student group and also takes part
in the lecture course in the discipline "Skin Diseases" of third year students, specialty
"Medical Rehabilitation and Occupational Therapy", Bachelor's degree with a schedule
of 15 hours of lectures. Dr. Manuelyan participates in conducting semester exams for
students in these specialties.
Dr. Manuelyan is a respected specialist in dermatology with experience gained in
practice in Bulgaria and abroad, with active scientific interest and various contributions.
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The candidate fully meets the national requirements for holding the academic position of
"Associate Professor".
After carefully reading the documentation for professional and scientific
development, I strongly recommend the distinguished jury to award to Assistant
Professor Karen Loris Manuelyan, Ph.D. the academic position of "Associate Professor"
in "Skin and Venereal Diseases", professional field 7.1 "Medicine", higher education 7.
“Healthcare and Sports”.
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Sofia, January 6, 2022

----------- ------

Assoc. Prof. Razvigor Borislavov Darlenski, MD

