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СТАНОВИЩЕ

от Проф. д-р Снежина Георгиева Василева, дм
Катедра по Дерматология и венерология, Медицински факултет, МУ София

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 съм
определена да изготвя становище по горепосочения конкурс, с единствен кандидат гл. ас.
д-р Карен Лорис Мануелян, д.м.

Кариерен профил на кандидата
Д-р Карен Мануелян завършва медицина през 2007г. в Медицински факултет, МУ-София.
От 2009 г. специализира дерматология и венерология в

Университетска болница

„Александровска“, МУ - София, а от 2010 е докторант в същото академично звено. През
201 Зг. придобива специалност по Кожни и венерически болести и през 2014г. защитава
дисертационен

труд

за

научно-образователната

степен

„доктор“

на

тема:

„Субепидермални автоимунни булозни дерматози с линеарно отлагане на IgG по
базалната мембрана: клинични, имунофлуоресцентни и имуносерологични проучвания”.
Завършва магистратура по Здравен мениджмънт във Факултет по обществено здраве, МУСофия през 2012г. От 2016 г. е Главен асистент по Дерматология и венерология към МФ,
Тракийски университет и УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“, Ст. Загора. От 2018 г. води
лекционния курс по дерматология за медицински сестри и ерготерапевти към Медицински
колеж, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас. Благодарение на отличното си
владеене на английски език е консултант по дерматология към Torbay Hospital и Luton &
Dunstable University Hospital, NHS Foundation Trust, UK.

Общо описание на представените научни трудове и наукометрични показатели
В настоящия конкурс д-р Мануелян участва с общо 46 научни труда, а именно: 36
пълнотекстови статии в научна периодика, 8 абстракти в периодични списания с импакт
фактор, 1 глава в монография в чужбина и 1 монография у нас. Общо 15 от научните
трудове (7 статии и 8 абстракта) са публикувани в реномирани периодични научни
издания с Импакт фактор (1F). Съгласно приложената справка от Центр. библиотека на
ТрУ № 48/30.09.2021, публикациите на д-р К. Мануелян имат общ ИФ 41.467, след
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заемане на длъжност „Главен асистент“ - 30.517. Той е първи автор в 11 от тях: 1 глава в
монография в чужбина (индексирана в Web of Science), 3 статии в чужда периодика с IF, 1
абстракт в научно списание с IF и 6 статии у нас.
Научната активност на кандидата възлиза на 95 участия в научни форуми в страната и
чужбина, от които 8 с резюмета публикувани в списания с IF. Съавтор е в 3 научно
изследователски проекта през 2013г. (МУ-София), 2019 и 2020 г. (МФ, ТрУ, Ст. Загора).

Цитирания
Справката за цитиранията на трудовете на д-р Мануелян от Центр. библиотека на
Тракийски университет № 49/30.09.2021 включва 45 позитивни цитирания в издания в
SCOPUS и Web o f Sciences, от които 35 след длъжността главен асистент. Впечатление
прави публикацията в реномираното списание Clinics in Dermatology в САЩ, цитирана 71
пъти. Съгласно справка в Google Scholar д-р Мануелян има 80 цитирания в чужбина. Към
това се добавят и 12 цитирания в литературни източници на български език, т.е. общият
брой възлиза на 92 цитирания.

Оценка на научните приноси на кандидата
Научните интереси на д-р Карен Мануелян са разнообразни и носят оригинален, научнотеоретичен и научно-приложен и потвърдителен характер. Те могат да бъдат резюмирани
в следните тематични направления: булозни дерматози, гнойния хидраденит (hidradenitis
suppurativa, HS), обща клинична дерматология и обучението по дерматология. Основният
акцент в публикациите е върху диагностиката и лечението на автоимунните булозни
дерматози (АИБД), където се включват резултати от оригинални проучвания и обзорни
статии върху нозологичните единици в тази хетерогенна група и особено болестите,
медиирани от анти-базалномемранни антитела от клас IgG. За първи път у нас се
провежда индиректна имунофлуоресценция (ИИФ) чрез BIOCHIP мозайка с 6 субстрата за
откриване на антитела при АИБД, както и ИИФ върху трансфектирани с Col VII клетки за
откриване на антитела при epidermolysis bullosa acquisita. Приоритетно е изследването
чрез ELISA на нивата на серумен IgE при болни с пемфигоид. В направлението HS/акне
инверза за първи път се описва и въвежда у нас нов клиничен фенотип на HS - “pyoderma
gangrenosum-like HS” и се представя алгоритъм за лечение на HS, базиран на Европейския
консенсус за тази рядка дерматоза. Описва редица казуистични дерматологични случаи.
Изготвя алгоритъм за лечение и диференциална диагноза на ухапванията от най-често
срещаните мухи на територията на България. Публикува алгоритъм за лечение на
псориазис у нас и статия за приложение на NB-UVB фототерапия в дерматологията.

Учебно-преподавателска дейност
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Съгласно приложената справка от учебен отдел при МФ на ТрУ, Ст, Загори, гл. ас. д-р
Карен Мануелян е с общ преподавателски стаж 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.
Учебно-преподавателска му дейност включва лекционен

и практически

курс по

„Дерматология и венерология“ на студенти по медицина IV и V курс, специалност
„Медицина“, ОКС Магистър, обучение на български и английски език, както и лекционен
и практически курс по „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 тези специалности. Той е редовен и обичан лектор
в ежегодните зимни Форуми за обучение на докторанти и студенти, организирани от БДЦ.

Лечебно-диагностична дейност
Д-р Мануелян е изключително ценен и уважаван специалист - дерматовенеролог, . който
със своя задълбочен, аналитичен, компетентен и внимателен подход печели уважението
на пациентите, колегите си и медицинската общност у нас и в международен мащаб.
Специализираните му квалификации и лечебно-диагностични умения и постижения са в
горните две направления, а именно: 1) диагностика и лечение на АИБД, където рилата в
лечебно-диагностичната си практика разнообразни клинични и клинико-лабораторни
методи за отдиференциране на заболяванията в тази хетерогенна група; 2) диагностика на
HS/акне инверза. Член е на работните групи, изработили Консенсусите на БДД за
диагностика и класификация на вродената Булозна епидермолиза (2017г.), на Гноен
хидраденит (2017г.) и на Пемфигус (2020г.) в България. Участва в подготовката за
членство на България в Европейска референтна мрежа (ERN-Skin).

Заключение
Въз основа на изложеното дотук, си позволявам да препоръчвам на Почитаемото жури да
присъди на гл. ас. д-р Карен Лорис Мануелян д.м. академичната длъжност “доцент“ по
специалност

„Кожни

и

венерически

болести“,

професионално

направление

„Медицина“, област на висшето образование 7.“Здравеопазване и спорт“.
София, 29.12.2021 г.

Изготвил становището:
Проф. д-р Снежина Георгиева Василева, дм
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by Prof. Dr. Snejina Gueorguieva Vassileva, MD, Ph.D.
Department of Dermatology and Venereology, Faculty of Medicine, Medical University of Sofia

Subject: 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 State
0.5 at the Department of General and Clinical Pathology, Forensic Medicine, Deontology and
Dermatovenereology, Medical Faculty, Thracian University (TrU), Stara Zagora and at 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 have been appointed to prepare a report on the above
competition, with the only candidate Assistant Professor Dr. Karen Loris Manuelyan, Ph.D.
Career profile of the candidate
Dr. Karen Manuelyan graduated in medicine in 2007 at the Faculty of Medicine, MU-Sofia. Since 2009
he specialized in dermatology and venereology at the University Hospital "Alexandrovska", MU Sofia, and since 2010 he is a PhD student in the same academic unit. In 2013 he acquired a specialty
in Dermatology and Venereology. In 2014 defended his dissertation for the scientific-educational
degree "Doctor (PhD)" on the topic: "Subepidermal autoimmune bullous dermatoses with linear
deposition of IgG on the basement membrane: clinical, immunofluorescent and immunoserological
studies." He graduated with a master's degree in Health Management from the Faculty of Public
Health, MU-Sofia in 2012. Since 2016 he has been the Assistant Professor in Dermatology and
Venereology at the Ministry of Finance, the Thracian University and the University Hospital "Prof. St.
Kirkovich ", St. Zagora. Since 2018 he has been leading the lecture course in dermatology for nurses
and occupational therapists at the Medical College, University "Prof. Dr. Asen Zlatarov ", Burgas.
Thanks to his excellent command of English, he is a consultant in dermatology at Torbay Hospital and
Luton & Dunstable University Hospital, NHS Foundation Trust, UK.
General description of the presented scientific papers and scientometric indicators
Dr. Manuelyan participates in the current competition with a total of 46 scientific papers, namely: 36
full-text articles in scientific periodicals, 8 abstracts in periodicals with impact factor, 1 chapter in a
monograph abroad and 1 monograph in Bulgaria. A total of 15 scientific papers (7 articles and 8
abstracts) have been published in renowned scientific periodicals with Impact Factor (IF). According
to the attached reference from the Center, library of TrU № 48 / 30.09.2021, the publications of Dr.
K. Manuelyan have a total IF 41.467, after holding the position of "Assistant Professor" - 30.517. He is
the first author in 11 of them: 1 chapter in a monograph abroad (indexed in the Web of Science), 3
articles in foreign periodicals with IF, 1 abstract in a scientific journal with IF and 6 articles in Bulgaria.
The scientific activity of the candidate amounts to 95 participations in scientific forums in the country
and abroad, of which 8 with abstracts published in IF journals. He is a co-author of 3 research
projects in 2013. (MU-Sofia), 2019 and 2020 (MF, TrU, St. Zagora).

Citations
Reference to the citations of the works of Dr. Manuelyan from the Center Library of the Thracian
University № 49 / 30.09.2021 includes 45 positive citations in publications in SCOPUS and Web of
Sciences, of which 35 after the position of assistant professor. Of special note is the publication in the
renowned journal Clinics in Dermatology in the United States, cited 71 times. According to a Google
Scholar report, Dr. Manuelyan has 80 citations abroad. To this are added 12 citations in literary
sources in Bulgarian, ie. the total number is 92 citations.
Evaluation of the candidate's scientific contributions
The scientific interests of Dr. Karen Manuelyan are diverse and have an original, scientific-theoretical
and scientifically-applied and confirmatory character. They can be summarized in the following
thematic areas: bullous dermatoses, hidradenitis suppurativa (acne inversa, HS), general clinical
dermatology and training in dermatology. The main focus of the publications is on the diagnosis and
treatment of autoimmune bullous dermatoses (AIBDs), which include results from original studies
and review articles on nosological units in this heterogeneous group and especially diseases
mediated by anti-basal membrane membranes of IgG class. For the first time in our country indirect
immunofluorescence (IIF) was performed by BIOCHIP mosaic with 6 substrates for antibody
detection in AIBD, as well as IIF on cells transfected with Col VII for antibody detection in
epidermolysis bullosa acquisita. Of high priority was ELISA testing of serum IgE levels in patients with
pemphigoid. In the field of HS / acne inversa,

a new clinical phenotype of HS - "pyoderma

gangrenosum-like HS" was introduced and described and an algorithm for the treatment of HS was
presented, based on the European consensus on this rare dermatosis. The candidate described a
number of casuistic dermatological cases. He prepared an algorithm for treatment and differential
diagnosis of bites from the most common flies in Bulgaria. He published an algorithm for the
treatment of psoriasis in Bulgaria and an article on the application of NB-UVB phototherapy in
dermatology.
Teaching
According to the attached reference from the educational department at the Medical Faculty of TrU,
St. Zagora, Assistant Professor Dr. Karen Manuelyan has a total 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.
His teaching activities include a lecture and practical course in "Dermatology and Venereology" for
medical students IV and V course, specialty "Medicine", Master degree, teaching in Bulgarian and
English, as well as a lecture and practical course in "Skin Diseases" of third year students in different
specialties including "Nurse", "Midwife"and "Medical Assistant", Bachelor's degree, and lecture
course in the discipline "Skin Diseases" of third-year students in the specialty "Medical Rehabilitation
and Occupational Therapy", Bachelor's degree. The candidate participates in conducting semester
exams for students in these specialties. He is a regular and beloved lecturer in the annual winter
forums for training of doctoral students and students, organized by BDD.

Medical-diagnostic activity
Dr. Manuelyan is an extremely valuable and respected specialist - dermatovenerologist, who with his
thorough, analytical, competent and careful approach earns the respect of patients, colleagues and
the medical community in our country and internationally. His specialized qualifications and medicaldiagnostic skills and achievements are in the above two areas, namely: ; 2) Diagnosis of HS / acne
inverse. He is a member of the working groups that developed the Consensus BDD for the diagnosis
and classification of congenital bullous epidermolysis (2017), Hidradenitis suppurativa (2017) and
Pemphigus (2020) in Bulgaria. He participates in the preparation for Bulgaria's membership in the
European Reference Network (ERN-Skin),

Conclusion
Based on the above, I would like to recommend to the Honorable Jury to award Assistant Professor
Karen Loris Manuelyan, Ph.D., with the academic position "Associate Professor" in the specialty
"Dermatology and Venereology", professional field 7.1 "Medicine", field of higher education 7.
"Health and Sports".

Sofia, 29.12.2021

Prof. Dr. Snejina Gueorguieva Vassileva, MD, PhD

