
С Т А Н О В И Щ Е

от Проф. д-р Соня Стоянова Марина -  Кирова, д.м. 

върху научно-преподавателската дейност на гл. ас. д-р Карен Лорис Мануелян, 

д.м. участник в конкурса на Тракийски университет, гр. Стара Загора за заемане 

на академична длъжност „доцент“ по Дерматология и венерология, 

професионално направление 7.1. Медицина, обявен в Държавен вестник брой

64/03.08.2021 г.

Заповед № 2835/ 02. 11. 2021 г. на ректора на Тракийски университет, Стара 

Загора ме определя за външен член на научното жури за провеждане на 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 0.5 щат към Катедра „Обща и клинична патология, съдебна 

медицина, деонтология и дерматовенерология“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. 

Киркович“, обявен в ДВ бр. 64/ 03. 08. 2021 г.

Д-р Карен Мануелян придобива специалност по Кожни и венерически болести 

през 2013 г. Защитава дисертационен труд на тема „Субепидермални автоимунни 

булозни дерматози е линеарно отлагане на IgG по базалната мембрана: клинични, 

имунофлуоресцентни и имуносерологични проучвания” през 2014 г. в Университетска 

болница „Александровска“, Медицински факултет, Медицински университет София, 

РБългария.

Научните трудове на д-р Карен Мануелян са представени от 36 публикации, 8 

публикувани абсгракти в списания е импакт фактор, една глава на книга и една 

монография. Д-р Мануелян има участия в 3 научни проекта и 95 презентации на 

регионални, национални и международни научни и практически конференции.

Научните статии и абстракти са публикувани в издания е общ импакт фактор 

41,467 (статиите в пълен текст е импакт фактор 15Л22). Общият импакт фактор след 

заемане на длъжност „Главен асистент“ е 30,517 (за статии в пълен текст 12,401). 

Цитиранията на научните му трудове са 85, като 35 от тях са в специализирани издания, 

реферирани в Web of Science и Scopus, след заемане на длъжност „главен асистент“.
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След заемане на академична длъжност „Главен асистент“ (2016 г.) д-р Мануелян 

е автор на 30 публикации (24 в пълен текст), от които 11 са реферирани в 

международни бази данни и 11 са с Impact factor (5 в пълен текст). Кандидатът участва 

с една глава от книга (индексирана в Web of Science) и една монография. 

Първи автор е в 2 глави на учебници и монографии, в 2 статии в научни български 

списания, в 3 статии в международни научни списания с IF и 1 резюме в международни 

научни списания с IF. Втори автор е в 5 научни български списания, в 1 международно 

научно списание с IF и в 1 резюме в международно научно списание с IF.

Три от научните статии, в които участва д-р Мануелян, са цитирани в 45 

международни статии.

Основните направления на научната му работа са булозните дерматози, гнойния 

хидраденит, общата клинична дерматология и обучението по дерматология. Научните 

му приноси са с оригинален характер, с научно-приложен характер, с потвърдителен и 

теоретичен характер и с научно-приложен характер. Д-р Мануелян прилага 

разнообразни диагностични методи и комплексно клинико-лабораторно проучване 

с цел отдиференциране на различните нозологични единици в групата на сАИБД, 

медиирани от антибазалномемранни антитела от клас IgG. Кандидатът участва в 

създаване на алгоритъм за диагностика на субепидермалните автоимунни 

дерматози и на алгоритми за клинична диагноза на автоимунните булозни 

дерматози. Той е в колективите изготвили консенсус за диагностика и 

класификация на вродената булозна епидермолиза и на консенсус за диагностика и 

лечение на пемфигус в България. С негово участие се въвежда нов клиничен фенотип 

на hidradenitis suppurativa -  pyoderma gangrenosum-like HS. Участва в разработване на 

мултидисциплинарен подход за диагностика и лечение на пациенти с HS и в изготвяне 

на консенсус за лечение и диагностика на гноен хидраденит/акне инверза в 

РБългария. Участва в подготовката на РБългария за членство в Европейска 

референтна мрежа (ERN-Skin). Представя алгоритъм за лечение на HS, базиран на 

Европейския консенсус. Кандидатът описва и/или представя казуистични 

дерматологични случаи. Изготвя алгоритъм за лечение и диференциална диагноза на 

ухапванията от най-често срещаните мухи на територията на РБългария. Публикува 

алгоритъм за лечение на псориазис в РБългария и статия за приложение на NB-UVB 

фототерапия в дерматологията. Анализира мястото на директната теледерматология в

2



диагностиката и лечението на кожни и венерически болести. Систематизира кожните 

прояви при системни и неопластични заболявания.

Учебната дейност на д-р Мануелян включва лекционен и практически курс по 

„Дерматология и венерология“ на студенти IV и V курс, специалност „Медицина“, 

ОКС Магистър, обучение на български и английски език, както и лекционен и 

практически курс по учебната дисциплина „Кожни болести“ на студенти III курс, 

специалност „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“, ОКС Бакалавър 

и лекционен курс по учебната дисциплина „Кожни болести“ на студенти III курс, 

специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, ОКС Бакалавър. 

Кандидатът участва в провеждането на семестриални изпити на студентите от 

посочените специалности.

Д-р Мануелян участва със следните презентации „Медицина базирана на 

доказателствата в интернет ерата“, „Misdiagnosis of common skin diseases“, „Еволюция и 

дерматология“ и „Клинични перли и бръсначът на Окам“ на форуми за обучение на 

докторанти и студенти.

Общият преподавателски стаж на д-р Карен Мануелян е 4 години и 10 месеца. 

Общата годишна учебна натовареност е съответно: 2016/2017 учебна година -  133 часа; 

2017/2018 учебна година -  239 часа; 2018/2019 учебна година -  366 часа; 2019/2020 

учебна година -  266 часа. Планираната учебна натовареност за 2020/2021 учебна 

година е 239 часа.

Д-р Мануелян е член на организационния комитет на VII регионална 

конференция с международно участие на Българско Дерматологично Дружество „Море 

от дерматология“, Бургас, България, 2018 г. Той активно участва с презентации на 

национални и международни научни форуми.

Д-р Карен Мануелян отговаря на изискуемите критерии за доцент на Тракийския 

университет, Стара Загора. Убедено давам своя глас за заемане на академична 

длъжност „доцент“ по Дерматология и венерология, професионално направление 7.1. 

Медицина, обявен в Държавен вестник брой 64/03.08.2021 г. на д-р Карен Лорис 

Мануелян, д.м.

София 

16.11.2021 г. Проф. д-р Соня Марина, д.м.
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ан
R E P O R T

by Prof. Dr. Sonya Stoyanova Marina - Kirova, Ph.D. on the scientific and teaching activity 

of Assistant Professor Dr. Karen Loris Manuelyan, Ph.D. participant in the competition of the 

Thracian University, Stara Zagora for the academic position of "Associate Professor" in 

Dermatology and Venereology, professional field 7.1. Medicine, published in the State

Gazette issue 64 / 03.08.2021

Order № 2835 /02 . 11.2021 of the Rector of Trakia University, Stara Zagora appoints 

me as an external member of the scientific jury for conducting a 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 of 0.5 full time equivalent at the 

Department of General and Clinical Pathology, Forensic Medicine, Deontology and 

Dermatovenereology and of the full time at the University Hospital "Prof. Dr. S. Kirkovich", 

announced in SG no. 64 / 03. 08. 2021

Dr. Karen Manuelyan acquired a degree in Dermatology and Venereology in 2013. He 

defended his dissertation on "Subepidermal autoimmune bullous dermatoses with linear 

deposition of IgG on the basement membrane: clinical, immunofluorescent and

immunoserological studies in 2014 at Alexandrovska Hospital, Faculty of Medicine, Medical 

University of Sofia, Republic of Bulgaria.

The scientific works of Dr. Karen Manuelyan are presented by 36 publications, 8 

published abstracts in journals with impact factor, one chapter of a book and one monograph. 

Dr. Manuelyan has participated in 3 research projects and 95 presentations at regional, national 

and international scientific and practical conferences.

His scientific articles and abstracts have 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 position of 

"Assistant Professor" is 30,517 (for full text articles 12,401). There are 85 citations of his 

scientific works, 35 of which are in specialized publications, indexed in Web of Science and 

Scopus, after taking the position o f" Assistant Professor ".

After taking up the academic position of "Assistant Professor" (2016), 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 fu ll)). The candidate participates with one chapter of a book 

(indexed in Web of Science) and one monograph. He is the first author in 2 chapters of
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textbooks and monographs, in 2 articles in scientific Bulgarian journals, in 3 articles in 

international scientific journals with IF and 1 abstract in international scientific journals with 

IF. He is the second author in 5 scientific Bulgarian journals, in 1 international scientific journal 

with IF and in 1 abstract in an international scientific journal with IF.

Three of the scientific articles in which Dr. Manuelyan participates are cited in 45 

international articles.

The main directions of his scientific work are bullous dermatoses, hidradenitis 

suppurativa, general clinical dermatology and training in dermatology. His scientific 

contributions are of original character, of scientific-applied nature, of confirmatory and 

theoretical character and of scientific-applied nature. Dr. Manuelyan applies a variety of 

diagnostic methods and a complex clinical and laboratory study in order to differentiate the 

different nosological units in the group of sABIDs mediated by anti-basal membrane antibodies 

of the IgG class. The candidate participates in the development of an algorithm for the diagnosis 

of subepidermal autoimmune dermatoses and algorithms for the clinical diagnosis of 

autoimmune bullous dermatoses. He is in the teams that have prepared a consensus for the 

diagnosis and classification of epidermolysis bullosa hereditaria and a consensus for the 

diagnosis and treatment of pemphigus in Bulgaria. With his participation, a new clinical 

phenotype of hidradenitis suppurativa was introduced - pyoderma gangrenosum-like HS. He 

participated in the development of a multidisciplinary approach for the diagnosis and treatment 

of patients with HS and in the preparation of a consensus for the treatment and diagnosis of 

hidradenitis suppurativa / acne inverse in Bulgaria. He participated in the preparation of the 

Republic of Bulgaria for membership in the European Reference Network (ERN-Skin). He 

presented an algorithm for the treatment of HS based on the European Consensus. The 

candidate described and / or presented casuistic dermatological cases. He prepared an algorithm 

for treatment and differential diagnosis of bites from the most common flies on the territory of 

the Republic of Bulgaria. He published an algorithm for the treatment of psoriasis in Bulgaria 

and an article on the application of NB-UVB phototherapy in dermatology. He analyzed the 

place of direct teledermatology in the diagnosis and treatment of skin and venereal diseases. He 

systematized skin manifestations in systemic and neoplastic diseases.

Dr. Manuelyan's educational activities include a lecture and practical course in 

"Dermatology and Venereology" for fourth and fifth year students, specialty "Medicine", 

Master's degree, training in Bulgarian and English, as well as a lecture and practical course in 

the discipline " Skin Diseases "for third-year students, specialty" Nurse "," Midwife "and"
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Medical A ssistant", Bachelor's degree and lecture course in the discipline" Skin Diseases" for 

third-year students, specialty "Medical Rehabilitation and Occupational Therapy", Bachelor's 

degree.

The candidate participates in conducting semester exams for students of these 

specialties.

Dr. Manuelyan participated in the following presentations "Evidence-Based Medicine 

in the Internet Age", "Misdiagnosis of Common Skin Diseases", "Evolution and Dermatology" 

and "Clinical Pearls and Occam's Razor" at doctoral and student training forums.

The total teaching experience of Dr. Karen Manuelyan is 4 years and 10 months. The 

total annual study load is respectively: 2016/2017 academic year - 133 hours; 2017/2018 

academic year - 239 hours; 2018/2019 academic year - 366 hours; 2019/2020 school year - 266 

hours. The planned study load for the 2020/2021 school year is 239 hours.

Dr. Manuelyan is a member o f the organizing committee of the VII regional conference 

with international participation of the Bulgarian Dermatological Society "Sea of Dermatology", 

Burgas, Bulgaria, 2018. He actively participates with presentations at national and international 

scientific forums.

Dr. Karen Manuelyan meets the required criteria for Associate Professor at the Trakia 

University, Stara Zagora. I am convinced that I am voting positively for Dr. Karen Loris 

Manuelyan, MD to acquire the academic position of "Associate Professor" in Dermatology and 

Venereology, professional field 7.1. Medicine, as published in the State Gazette issue 64 / 

03.08.2021.

Sofia

16.11.2021 r. Prof. Dr. Sonya Stoyanova Marina - Kirova, Ph.D.
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