
C T A H  О В И Щ Е

от проф. Илиана Илиева Йонкова, д.ф.н.,
Фармацевтичен факултет, Медицински Университет-София

Относно: Процедура за избор на „ДОЦЕНТ" - област на висшето образование 4. Природни 
науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, по 
научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните 
вещества", обявен ДВ. бр. 42/12.05.2020г за нуждите на Катедрата по „Медицинска химия и 
биохимия" при МФ, ТрУ, Стара Загора.

ОБЩИ ДАННИ
За участие в конкурса са подадени документи от единствен кандидат гл. ас. Янка Ди

митрова Карамалакова, дх от катедрата по „Медицинска химия и Биохимия", МФ, ТрУ, Стара 
Загора. Материалите по конкурса са представени в пълнота според изискванията на Закона и 
Правилника на ТрУ, Стара Загора.

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА КАНДИДАТА
Кандидатката е завършила през 2001 г. Пловдивски Университет "Паисий Хилендарс

ки", Химически факултет, Пловдив, България; специалност: Органична химия, степен "Магис
тър"; специалност: химик; специалност: учител по Химия и опазване на околната среда. От 
2001 до 2009 г. е учител в ПГЕО, „Ромен Ролан" Стара Загора. От 2010 год. е избрана за асис
тент по химия към Катедра "Химия и биохимия", Медицински Факултет, Тракийски Универ
ситет, а от 2016г. до момента е главен асистент към Катедра „Мед. Химия и биохимия", МФ, 
ТрУ. През 2014 г. защитава ОНС "Доктор", като дисертацията е на тема: „ Комплексна оценка 
на антиоксидантните свойства на природни и синтетични антиоксиданти като потенциални 
протектори на противотуморни лекарства, " Медицински Факултет, Тракийски Университет 
гр. Стара Загора, България. Член на Факултетен съвет към Медицински Факултет, ТрУ, Стара 
Загора.

ОЦЕНКА НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

1. Публикационна активност

Научно-изследователска дейност на кандидатката е основно в областта на обявения 
конкурс. Гл. ас. дх Янка Димитрова Карамалакова участва с 57 научни публикации, всичките 
след присъждане на образователната и научна степен доктор.

Основната част от публикациите са в чуждестранни и наши научни издания с импакт 
фактор, както и в международни реферирани списания. Гл. ас. Карамалакова е представила 
12 статии с IF с общ колективен IF 18.889. Освен тях кандидатката е представила и статии в 
международни списания реферирани и индексирани в Web Of Science и Scopus без импакт 
фактор - 5, в български списания реферирани и индексирани в Web Of Science и Scopus с им
пакт ранг -16 , в международни списания реферирани и индексирани в други бази данни - 7, 
в български списания реферирани и индексирани в други бази данни - 21. Всички публика
ции на кандидатката в конкурса са колективни: първи автор е в 20 от публикациите, втори -  в
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16, трети и следващ автор - в останалите трудове. Участието на гл. ас. Карамалакова в меж
дународни форуми е много активно - 70 участия с доклади и постери, което допълнително е 
допринесло за популяризиране на резултатите от работата й. Кандидатката е участник и в 3 
научноизследователски проекта към МФ, ТрУ. Член е на колектив в 4 международни проекти 
и 2 национални проекти.

2. Изпълнение на изискванията по показатели

По показател А, Б и В кандидатката има общо 158 точки, при минимално изискуеми 150, по
казател Г -  211 т, при минимални 200, показател Д -  50 точки, при минимални 50, с което 
кандидатката напълно отговаря на изискванията за заемане на академична длъжност доцент 
в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професи
онално направление 4.2. Химически науки, по научна специалност „Биоорганична химия, 
химия на природните и физиологично активните вещества— Катедра „Медицинска химия и 
Биохимия", МФ, ТрУ.

3. Отзвук сред колегията от специалисти в областта

От известните ми данни мога да заключа, че основните резултати от научно
изследователската дейност на кандидатката са намерили съществен положителен отклик 
сред колегията от специалисти в областта. Резултатите, описани в научните трудове след 
присъждане на ОНС „доктор", имат силно признание. Общ брой цитирания -  90, от които 
по Scopus -72 , h index по Scopus е 6, което многократно надвишава изискванията за исканото 
звание. Някои от публикациите, свързани с радикалсвързваща активност на природни съе
динения са цитирани многократно: например труд №13 -  10 пъти, №18 -1 4  пъти.

4 . Аналитична характеристика на по-съществени научни и научно-приложни приноси.

Отчитайки интердисциплинарната същностна научната специалност, може да се заключи, че 
всички представени трудове са в областта на конкурса. От представената подробна справка за 
авторовите претенции за приноси ясно проличават няколко основни взаимно свързани нап
равления:

• Антиоксидантен/прооксидантен ефект и радикал-улавящата способност на природни и 
синтетични антиоксиданти, изследвани чрез спектрофотометрични методи и ЕПР спектроско- 
п и я - 22 труда.

. Втората насока на изследванията са върху разработване и адаптиране на ЕПР методи в ла
бораторията по" Оксидативен стрес"- 21 труда.

• Гл. ас. Карамалакова е публикувала резултати от проведени изследвания, насочени 
към сцинтиграфско изследване на синтетични антиоксиданти като контрастни агенти и 
протектори, намаляващи ЕАТ туморогенезата - 3 публикации.

Претенциите, които могат до си дефинират като приложни приноси, са свързани тяс
но с профилирането на лечебни растения. Изследвана е антиоксиданти ата активност преди и след 
УВ и гама облъчване на природни антикосиданти (етерични масла от Роза, Лавандула, Мента и Аро- 
ния; лечебни растения и изолирани вещества от Glycyrrhiza glabra, Tinospora cordifolia, Curcuma longa 
(Turmeric), Cinnara, Haberlea rhodopensis, Silymarin; Peptidinatum africanum, Rosa canina и др.) - 20 
публикации.

Интерес представляват изследванията, свързани с ех vivo и in vitro ЕПР проучване на 
протектиращия ефект, параметрите на оксидативен стрес и биоразпределението на природ

2



ни и синтетични аниоксиданти в тъканен хомогенат и плазма/серум, обект на 23 публика
ции.

Изследвания, свързани с оксидативен стрес и свързани заболявания: Паркинсон, Ви- 
тилиго, ХОББ, Астма, Диабет, Хашимото, слединсултна депресия, бременност, венозна не
достатъчност, рак, описани в 12 публикации, както и оксидативен статус, измерен в рапани, 
миди и различни мускули (обект на 2 публикации).

5. Критични бележки и препоръки

Критични бележки по съществото на трудовете по конкурса нямам. Бих искала да обърна 
внимание на някои грешно изписани лечебни растения на латиница напр. Glycyrrhiza glabra, изписа
на като „Glyciriza glabra", необходимост от посочване не само на родовото латинско име на расте
нието, но и видовото -  например „ Turmeric, Haberlea", и други технически и правописни грешки, 
които не намаляват по същество приносите на кандидатката. Като препоръка за бъдещата работа 
на гл.ас. Карамалакова бих отбелязала необходимостта от повече самостоятелни публикационни 
изяви, съпроводено с разширяване на концентрацията й в дълбочина като водещ специалист в об
ластите на нейните научни интереси, каквито качества тя има.

ПРЕЦЕНКА НА КАНДИДАТА КАТО УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛ

В Катедра "Химия и биохимия", Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара 
Загора гл. ас. Карамалакова дх се е утвърдила като авторитетен преподавател - има 10 годи
ни преподавателски стаж. Води лекционен курс „Опазване на околната среда" -  задължи
телна дисциплина за студенти специалност „Социални дейности" задочно обучение, както и 
практически упражнения по 6 дисциплини на български и английски език.

Участвала е в преподавателската мобилност по програмата Еразъм+ в Република Тур
ция, Румъния, като е специализирала и в Индия, гр. Делхи по няколко съвместни проекта. 
Провела е 17 следдипломни специализации в редица университети в България.

ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ

Гл.ас. Карамалакова е член на професионални организации като: Съюз на учените в 
България -  клон Стара Загора -  от 2015 г. и EPR дружество -БАН, София -  от 2019 г.

Единствената кандидатка в конкурса за ДОЦЕНТ, обявен за нуждите Катедрата по „Меди
цинска химия и биохимия" при МФ, ТрУ, Стара Загора, гл. ас. Янка Димитрова Карамалакова, дх, 
участва в конкурса убедително с достатъчна научна продукция. Тя преизпълнява критериите 
на Закона и Правилника за неговото приложение за заемане на академичната длъжност 
„Доцент". Притежава достатъчно оригинални и значими научни и научно-приложни приноси 
в публикациите. С убеденост предлагам на Научното жури положителното си становище за заема
нето на академичната длъжност Доцент по „Медицинска химия и биохимия" от гл. ас. дх Янка Ди
митрова Карамалакова.

25.08.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3



STATEMENT

by Prof. Iliana llieva lonkova, Ph.D, .DSc., 

Faculty of Pharm acy, M edical University-Sofia

Subject: Procedure for selection of "Associate P ro fe ss o r" position- field of higher education 4. 
Natural sciences, m athem atics and inform atics, professional field 4.2. Chem ical sciences, in the 
scientific specialty "Bioorganic chem istry, chem istry of natural and physiologically active 
substances", announced SG. No 42 - 12.05.2020 for the needs of the Departm ent of "M edical 
Chem istry and Biochem istry" at the M edical faculty, TrU, Stara Zagora.

GENERAL DATA: For participation in the com petition, docum ents have been subm itted by a 

single candidate, Head Assist. Prof. Yanka Dim itrova Karam alakova, PhD from the Departm ent of 

"M edical Chem istry and Biochem istry", M edical faculty, TrU, Stara Zagora. The m aterials of the 

com petition are presented in full according to the requirem ents of the Law and the Regulations 

of TrU, Stara Zagora.

CAREER DEVELOPMENT OF THE CANDIDATE

The candidate graduated in 2001 Plovdiv University "Paisii H ilendarski", Faculty of Chem istry, 

Plovdiv, Bulgaria; specialty: O rganic Chem istry, M aster's degree; specialty: chem ist; specialty: 

teacher of Chem istry and Environm ental Protection. From 2001 to 2009 she was a teacher at 

PGEO, Rom ain Rolland, Stara Zagora. Since 2010 she has been elected Assistant Professor of 

Chem istry at the Departm ent of "Chem istry and Biochem istry", Faculty of M edicine, Trakia 

University, and since 2016 till now she is a Head Assistant Professor at the sam e departm ent. In

2014 the candidate defended ONS "Doctor", and the dissertation is on the topic: "Com plex 

assessm ent of the antioxidant properties of natural and synthetic antioxidants as potential 

protectors of antitum or drugs," M edical Faculty, Trakia University of Stara Zagora, Bulgaria. Till

2015 is a m em ber of the Faculty Council at the M edical Faculty, TrU, Stara Zagora.

ASSESSMENT OF APPLIED RESEARCH ACTIVITIES
1. Publication activity. The candidate's research activity is m ainly in the field of the announced 

com petition. Head A ssistant Professor Yanka Dim itrova Karam alakova participated with 57 

scientific publications, all after the award of the educational and scientific PhD degree.

The main parts of the publications are in foreign and Bulgarian scientific journals with impact 

factor, as w ell as in international peer-review ed journals. Head Assistant Professor 

Karam alakova presented 12 articles with IF with a total collective IF of 18,889. Besides them , the 

candidate has presented articles in international journals referenced and indexed in W eb Of 

Science and Scopus w ithout im pact factor - 5, in Bulgarian journals referenced and indexed in 

W eb Of Science and Scopus with im pact rank - 16, in international journals referenced and
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indexed in other databases - 7, in Bulgarian journals referenced and indexed in other databases 

- 21. All publications of the candidate in the com petition are collective: the first author is in 20 

of the publications, the second - in 16, the third and next author - in the other w orks. The 

participation of Head A ssistant Professor Karam alakova is very active in international forum s - 

70 participations with reports and posters, w hich have further contributed to the prom otion of 

the results of her w ork. The candidate is also a participant in 3 research projects at the MF, TrU. 

Shee is a m em ber of a team  in 4 international and 2 national projects.

2. Fulfillment of the requirements by indicators. According to indicators A, B and C the

candidate has a total of 158 points, with a m inim um  required 150, indicator D - 211 tons, w ith a 

m inim um  of 200, indicator D - 50 points, with a m inim um  of 50, which fully m eets the 

requirem ents for academ ic position Associate Professor in the field o f higher education 4. 

Natural sciences, m athem atics and inform atics, professional field 4.2. Chem ical Sciences, in the 

scientific specialty "Bioorganic Chem istry, Chem istry of Natural and Physiologically Active 

Substances" Departm ent of M edical Chem istry and Biochem istry, MF, TrU.

3. Response among colleagues -specialists in the field of the investigations. From the known 

data, I can conclude that the main results of the research activities of the candidate have found 

a significant positive response am ong the college of specialists in the field. The results described 

in the scientific papers after the award of the ONS "Doctor" have strong recognition. Total 
num ber of citations - 90, of which according to Scopus - 72, h index according to Scopus is 6, 

which m any tim es exceeds the requirem ents for the requested title. Som e of the publications 

related to the radical-scavenging activity of natural com pounds have been cited m any tim es: for 

exam ple, w ork № 13 -1 0  tim es, № 18 -1 4  tim es.

4. Analytical characteristics of more significant scientific and scientific-applied contributions.

Considering the interdiscip linary nature of the scientific specialty, it can be concluded that all 

subm itted w orks of the candidate are in the field of com petition. From the presented detailed 

report on the author's claim s for contributions, several main interrelated areas are clear:

• Antioxidant / prooxidant effect and the radical- scavenging ability of natural and 

synthetic antioxidants, studied by spectrophotom etric m ethods and EPR spectroscopy - 

22 papers.

• The second direction of research is on the developm ent and adaptation of EPR m ethods 

in the laboratory of "O xidative Stress" - 21 papers.

• Head Assistant Professor Karam alakova has published the results of research aimed at 

scintigraphic exam ination of synthetic antioxidants such as contrast agents and 
protectors that reduce EAT tum origenesis - 3 publications.

2



• The claim s, w hich can be defined as applied contributions, are closely related to the 

profiling of m edicinal plants. Antioxidant activity were investigated before and after UV 

and gam m a irradiation of natural antioxidants (essential oils of Rose, Lavender, Mint and 
Aronia; medicinal plants and isolated substances from Glycyrrhiza glabra, Tinospora 
cordifolia, Curcuma longa (Turmeric), Cinnahodin Hara; Peptidinatum africanum, Rosa 
canina, etc.) - 20 publications.

• Of interest are studies related to the ex vivo and in vitro EPR study of the protective 

effect, the param eters of oxidative stress and the biodistribution of natural and synthetic 

antioxidants in tissue hom ogenate and plasm a / serum , the subject of 23 publications.

• Studies related to oxidative stress and related diseases: Parkinson's, Vitiligo, COPD, 

Asthm a, Diabetes, Hashim oto's, post-stroke depression, pregnancy, venous insufficiency, 

cancer, described in 12 publications, and oxidative status m easured in m ussels and 

various m uscles (subject to 2 publications).

5. Critical remarks and recommendations
I have no critical rem arks on the substance of the w orks in the com petition. I w ould like to 
draw attention to som e m isspelled m edicinal plants in Latin, for exam ple. Glycyrrhiza glabra, 

spelled "Glyciriza glabra", the need to indicate not only the genus Latin name of the plant, 

but also the species - for exam ple "Turm eric, Haberlea", and other technical and spelling 

errors that do not substantially reduce the applicant's contributions. As a recom m endation 

for the future w ork of Head Assistant Prof. Karam alakova would note the need for more 

independent publications, accom panied by an expansion of her concentration in depth as a 

leading specialist in the fields of her scientific interests, w hat qualities she has.

ASSESSMENT OF THE CANDIDATE AS A UNIVERSITY LECTURER

In the Chem istry and Biochem istry Departm ent, Faculty of M edicine, Trakia University, Stara 

Zagora, Head Assistant Professor Karam alakova, dh has established herself as an authoritative 
lecturer - she has 10 years of teaching experience. He leads a lecture course "Environm ental 

Protection" - a m andatory discipline for students m ajoring in "Social Activities" part-tim e, as 
well as practical exercises in 6 disciplines in Bulgarian and English.

She has participated in "Erasm us +" lecturer m obility in the Republic of Turkey, Rom ania, and 

has specialized in several jo int projects in Delhi, India. The candidate has conducted 17 

postgraduate specializations in a num ber of universities in Bulgaria.

EXPERT ACTIVITY
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Head Assistant Karam alakova is a m em ber of professional organizations such as: Union of 

Scientists in Bulgaria - Stara Zagora branch - since 2015 and EPR Society - BAS, Sofia - since 2019.

CONCLUSION

The only candidate in the com petition for Associate Professor, announced for the needs of the 

Departm ent of M edical Chem istry and Biochem istry at the M inistry of Finance, TrU, Stara 

Zagora, Head Assistant Professor Yanka Dim itrova Karam alakova, PhD, participated in the 

com petition convincingly with sufficient scientific output. It exceeds the criteria of the Law and 

the Regulations for its application for the academ ic position of "Associate Professor". She has 

enough original and significant scientific and scientific-applied contributions in the publications.

I am confidently proposing to the Scientific Jury a positive opinion on the holding of the 

academ ic position of A SSO CIATE PROFESSOR of M edical Chem istry and Biochem istry by Head 

Assistant Professor Yanka Dim itrova Karam alakova.

08/25/2020
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