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от проф. дтн Красимир Иванов Иванов - катедра „Обща химия" на Аграрен 
университет - Пловдив (сега пенсионер), на материалите, представени за участие в 

конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент" в Тракийски 
Университет, гр. Стара Загора

Със заповед № 1315 от 06.07.2020 г. на Декана на Медицински факултет (МФ) при 
Тракийски Университет, гр. Стара Загора (ТрУ), съм определен за член на научното 
жури в конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент’ в ТрУ по Област на 
виеше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално 
направление: 4.2 Химически науки, научна специалност „Биоораганична химия, химия 
на природните и физиологично активните вещества“, обявен за нуждите на катедра 
“Медицинска химия и биохимия“, МФ на ТрУ.

Общо представяне на получените материали

Единствен кандидат по конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент”, 
обявен в Държавен вестник, бр. 42 от 12.05.2020 г. и в интернет-страницата на ТрУ, е гл. 
ас. д-р Янка Димитрова Карамалакова от катедра “Медицинска химия и биохимия“, МФ 
на ТрУ. Представеният от кандидатката комплект материали е в съответствие с 
изискванията на член 19 от ЗРАСРБ и с член 78.1 от Правилника за развитието на 
академичния състав на ТрУ. За участие в конкурса кандидатката е приложила общо 21 
научни публикации.

Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандидата 
Научни публикации:
• Общо представяне: Общият брой научни публикации на гл. ас. д-р Янка 

Карамалакова е 61, четири от които са свързани с докторската и дисертация за 
получаване на ОНС „Доктор“. Тридесет и три публикации са в списания, реферирани 
и индексирани в Web Of Science и Scopus (общ импакт фактор 18.889), част от които с 
висок научен авторитет (5 публикации в списания с ранг Q1). Седем от публикациите 
са в международни списания без импакт фактор и 21 - в национални списания, всички 
реферирани и индексирани във вторични литературни източници. Общият брой 
участия в научни прояви е 70, от които 20 в чужбина, между тях 3 Европейски 
конгреси.

• Публикации за участие в конкурса: В обявения конкурс за доцент кандидатката 
участва с 21 публикации, в които според нея и съавторите и приносът и е най-значим. 
Пет от тях са с най-висок ранг Q1 и 5 с ранг Q2. Представените научни трудове 
превишават минималните наукометрични показатели за заемане на АД „Доцент“, 
заложени в изискванията на ПРАСРБ (Постановление на МС на РБ № 26 от 13 
февруари 2019 г.). ТрУ не е регламентирал допълнителни изисквания към 
кандидатите за заемане на академичната длъжност „Доцент“.
Няма предявени претенции от съавторите към участието на кандидатката в конкурса.
Не е постъпила и друга информация за некоректност или елементи на плагиатство в 

приложените за участие в конкурса материали.

Научно-приложна дейност

Д-р Карамалакова има богат опит в научно-приложните изследвания. Участвала е в 
разработването на 22 проекта. Ръководител е на 3 от шестнадесетте проекти,



финансирани от ТрУ. Участвала е в 2 национални проекта -  един към ФНИ и един към 
към Европейскя Социален Фонд. Междунарадните проекти с участието на гл. ас. 
Карамалакова са 4, включително проект PIRSES-GA-2012-316067 по седма рамкова 
програма. В рамките на проектната дейност и по “Erasumus+” е реализирала 8 
специализиции в чужбина (4 в Индия, 3 в Турция и 1 в Румъния).

Научни и научно-приложни приноси

Е[аучната тематика на д-р Карамалакова е свързана с традиционните за катедра 
„Медицинска химия и биохимия“ изследвания върху механизмите на оксидативния стрес в 
патогенезата, прогресията и терапията на злокачествени и други заболявания и определяне 
показателите на оксидативен стрес. Тя има и своята специфика, като акцент е разширяване 
на възможностите на инструменталните методи при изследване на антиоксидантната 
активност и ниво оксидативния стрес промени, което спомага за повишаване качеството на 
изследователската работа в катедрата.

Съгласно приложената справка научните приноси на кандидатката са в 7 основни 
направления. Според мен изследванията със спектрофотометрични методи и ЕПР 
спектроскопия и участието в разработване и адаптиране на методи в ЕПР лабораторията и 
лабораторията по оксидативен стрес могат да бъдат обединени в едно направление. Част 
от тези изследвания са научно-приложни и имат гшонерен характер в ЕПР изследванията. 
Претенцията за „Разработени и адаптирани спектрофотометрични и ELISA методи за 
определяне на биомаркери на оксидативен стрес в протеин, ДНК, глутатион пероксидаза и 
анализ на общ антиоксидантен капацитет в тъкани и серум; (публикации 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 
12, 13, 15, 16, 22, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 44, 45, 49) бих отнесъл към разработени и 
адаптирани методики в рамките на спектрофогометричните и ELISA методи.

Значителна част от представените резултати са оригинални, като част от тях са 
получени за първи път (изследвания на синтетични антиоксиданти 99mTc- SLENU и 
99mTc-SLCNUgly, изследване антиоксидантната активност на различни природни 
антиоксиданти и др.). Според мен заслужават внимание и висока оценка резултатите, 
свързани с разработения in vivo модел за оценяване ефекта на лекарствения продукт 
Мадопар. Моделът е екстрапулиран и върху изследванията на други вещества с 
антиоксидантна активност.

Според мен важен принос е направената комплексна оценка на оксидативното 
състояние на пациенти, болни от паркинсон, бронхиална астма, витилиго, хобб, диабет и 
хашимото и изследванията на антиоксидантната активност на природни антикосиданти в 
характерни за българската флора растения.

Оценка на учебно-педагогическата дейност
Учебо-педагогическата дейност на д-р Карамалакова започва през 2001 г. като учител. 

От 2010 г. е асистент, а от 2016 -  гл. асистент по химия към Катедра “Химия и биохимия”, 
МФ на ТрУ. Извежда практически упражнения по Медицинска химия (включително на 
английски език), Биоорганична химия (включително на английски език), Опазване на 
околната среда и Физиологично активни вещества. Поверен и е и лекционен курс по 
Опазване на околната среда за студенти от специалност „Социални дейности“ - задочно 
обучение. Съавтор е на две учебни помагала, едното на английски език.

Д-р Карамалакова е преподавател с утвърден авторитет сред колегите от ТрУ. От 2015 
г. е член на ФС на МФ.

Отзвук в научната литература



Отзвукът в научната литература от публикациите на д-р Карамалакова е 
впечатляващ, покрива високите изисквания на научното направление и е с тенденция за 
бързо нарастване (2017 ~ 7, 2018 -  12, 2019 -  24 цитирания в Scopus). Обшият брой 
забелязани цитати (без автоцитати) на публикации с нейно участие е 96. 72 от които в 
„Scopus’4 и Web of Science. Индексът по Хирш (h-индекс, Scopus) към датата на 
конкурса е 5.

Оценка на личния принос на кандидатката

В 8 от представените за участие в конкурса публикации д-р Карамалакова е първи 
автор, а в 4 - втори. В 7 от общо 13 публикации през последните години (2018/20) тя е 
първи автор, което е признание от колегите и за нарастващата и роля в реализирането на 
изследванията и интерпретацията на резултатите. Това ми дава основание да приема, че 
личният принос на гл. ас. Карамалакова в представените за участие в конкурса 
публикации е безспорен.

Лични впечатления

Не познавам д-р Карамалакова и становището ми е изцяло на основата на 
представените материали по конкурса.

Критични забележки и препоръки

Нямам забележки към работата на д-р Карамалакова. Без да омаловажавам 
българското списание Bulgarian Chemical Communications препоръчвам на колежката 
да обобщи резултатите, публикувани в ВСС и да ги публикува в списание с по-висок 
ранг, което ще ги направи достъпни за повече изследователи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Документите и материалите, представени от гл. ас. д-р Яна Димитрова 
Карамалакова, отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния 
състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и 
съответния Правилник на ТрУ. Кандидатката в конкурса е представила достатъчен 
брой научни трудове, публикувани след материалите, използвани при защитата на ОНС 
„доктор", надхвърлящи минималните изисквания за заемане на АД „Доцент“. В 
представените работи има оригинални научни приноси, като основната част от тях са 
публикувани в списания с им пакт фактор, издадени от международни академични 
издателства.

Всичко това ми дава основание да дам своята положителна оценка и убедено да 
препоръчам на Научното жури да изготви доклад-предложение до ФС на МФ за избор 
на гл. ас, д-р Яна Димитрова Карамалакова на академичната длъжност „Доцент” в 
Тракийски Университет, гр. Стара Загора, по Област на виеше образование: 4. 
Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.2 
Химически науки, научна специалност „Биоораганична химия, химия на природните и 
физиологично активните вещества“

30.08.2020 г.
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By Prof. Krasimir Ivanov Ivanov, PhD
Department o f General Chemistry o f Agricultural University - Plovdiv (now retired) 

O f the materials presented for participation in the competition for taking o f the academic 
position "Associate Professor" in Trakia University, Star a Zagora

By Order № 1315 от 06.07.2020 r. of the Dean of the Medical Faculty, Trakia University - Stara 
Zagora, I was elected as a member of the Scientific Jury in a competition for occupying the 
academic position "Associate Professor" at the Trakia University in the District of higher 
education: 4. Natural Sciences, Mathematics and Informatics. Professional Field: 4.2 Chemical 
Sciences, Scientific specialty: „Bioorganic Chemistry, chemistry of Natural and Physiologically 
Active Substances, announced for the needs of the Department of Medical Chemistry and 
Biochemistry, Faculty of Medicine of the Trakia University.

Overall presentation of the received materials
The only candidate in the competition for taking the academic position Associate Professor, 
published in the State Journal No 42 от 12.05.2020 and on the website of Trakia University is a 
Head Assist. Prof. Yanka Dimitrova Karamalakova, PhD from the Department of “Medical 
Chemistry and Biochemistry”, Medical Faculty, Trakia University. The material submitted by the 
applicant is in accordance with Article 19 of the Law on Development of the Academic Staff in 
the Republic of Bulgaria and Article 78.1 of the Regulations for the Development of the 
Academic Staff at Trakia University. To participate in the competition, the candidate has applied 
a total of 21 scientific publications. The materials are presented correctly; all documents are 
accompanied by easily verifiable evidence.

Assessment of applicant's scientific and applied research activities
• Scientific publications : The total number of scientific publications of Head Assist Prof. 

Yanka Dimitrova Karamalakova, PhD is 61, 4 of which are related to PhD and 
dissertation and will not be evaluated. From the publications to participate in the contest 
33 are in scientific journals, referenced and indexed in Web Of Science and Scopus (with 
total Impact Factor: 18.889) a significant part of which has high scientific authority (5 
publications ranked in Q l). Seven of the publications are in international scientific 
journals without impact factor, and 21 in national scientific journals, all of which are 
referenced and indexed in secondary literary sources. The total number of participations 
in scientific events is 70, of which 20 abroad, among them 3 in European congresses.

•  Publications for participation in the competition: The candidate participated in the 
announced competition for associate professor with 21 publications, in which, according 
to her and the co-authors, her contribution is the most significant. Five of publications 
have the highest rank Ql and 5 have the highest rank Q2.The presented scientific papers 
exceed the minimum scientometric indicators for borrowing of AD "Associate Professor",



set in the requirements of PASRB (Decree of the Council of Ministers of the Republic of 
Bulgaria № 26 of 13 February 2019). TrU has not regulated additional requirements for 
candidates for the academic position of "Associate Professor".

There are no claims from the co-authors to the participation of the candidate in the competition. 
No other information was received about incorrectness or elements of plagiarism in the materials 
submitted for participation in the competition.

Scientific activity
Dr. Karamalakova has extensive experience in scientific and applied research and ability to work 
in a team as a partner in the research projects. Participant is in a total of 22 projects, including 2 
national projects - one to the NSF and one to the European Social Fund. She is the project 
manager of 3 of the sixteen projects funded by TrU. The international projects with the 
participation of Dr. Karamalakova are 4, including project PIRSES-GA-2012-316067 under the 
seventh framework program. Within the project activity and under "Erasumus+" has 
implemented 8 specializations abroad (4 in India, 3 in Turkey and 1 in Romania).

Scientific and scientific-applied contributions
The scientific subject of Dr. Karamalakova is related to the traditional for the “Medical 
Chemistry and Biochemistry” Department research on the mechanisms of oxidative stress in the 
pathogenesis, progression and therapy of malignant and other diseases and determining the 
indicators of oxidative stress. The candidate also has its own specifics, with an emphasis on 
expanding the possibilities of instrumental methods in the study of antioxidant activity and the 
level of oxidative stress changes, which helps to improve the quality of research work in the 
department.
According to the attached reference, the scientific contributions of the candidate are in 7 main 
directions. In my view, research for spectrophotometric methods and EPR spectroscopy and 
participation in the development and adaptation of methods in the EPR laboratory and the 
laboratory of oxidative stress can be combined in one direction. Parts of these studies are 
scientific-applied and have a pioneering character in EPR investigations. The claim for 
“Developed and adapted spectrophotometric and ELISA methods for determination of 
biomarkers of oxidative stress in protein, DNA, glutathione peroxidase and analysis of total 
antioxidant capacity in tissues and serum; (publications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 
25, 28, 29, 32, 33, 44, 45, 49) I would refer to developed and adapted methodologies within the 
spectrophotometric and ELISA methods. A significant part of the presented results are original, 
as some of them were obtained for the first time (studies of synthetic -  conjugated antioxidants 
99mTc-SLENU and 99mTc-SLCNUgly, study of the antioxidant activity of various natural 
antioxidants, etc.). In my opinion, the results related to the developed in vivo model for 
evaluating the effect of the drug Madopar deserve attention and evaluation. The Madopar-model 
is also extrapolated to studies of other substances with antioxidant activity. An important 
contribution is the comprehensive assessment of the oxidative state of patients with Parkinson



disease, bronchial asthma, vitiligo, HOBB, diabetes, preterm pregnancy and research on the 
antioxidant activity of natural antioxidants in plants typical of the Bulgarian flora.

Assessment of educational and pedagogical activity
Head Assist. Prof. Karamalakova's educational and pedagogical activity began in 2001 as a 
teacher. Since 2010 the candidate has been an assistant, and since 2016 - Head Assist. Prof in the 
Department of “Medical Chemistry and Biochemistry’' at the Medical Faculty of the Trakia 
University. The candidate performs practical exercises in Medical Chemistry, Bioorganic 
Chemistry, (including in English), Environmental Protection and Physiologically Active 
Substances. She is also entrusted with a lecture course on Environmental Protection for students 
majoring in "Social Activities" - distance learning. The candidate is a co-author of two 
notebooks, published in Bulgarian and English.
Dr. Karamalakova is a lecturer with established authority among colleagues from TrU. Since 
2015 he has been a member of the Faculty Council of the Medical Faculty of the Trakia 
University.

Reflection in the scientific literature
The response in the scientific literature from the publications of Dr. Karamalakova is impressive, 
covers the high requirements of the scientific field and has a tendency for rapid growth (2017 - 7, 
2018 - 12, 2019 - 24 citations in Scopus). The total number of noticed citations (without auto
citations) of publications with her participation is 96, 72 of which in "Scopus" and Web of 
Science. The Hirsch index (h-index, Scopus) at the date of the competition is h=5.

Assessment of the personal contribution of the candidate
In 8 of the publications submitted for participation in the competition, Dr. Karamalakova is the 
first author, and in 4 -  the second. In 7 out of 13 publications in recent years (2018/20) she is the 
first author, which is a recognition from colleagues for her growing role in the implementation of 
research and interpretation of results. This gives me reason to assume that the personal 
contribution of Head Assist. Prof Karamalakova in the publications submitted for participation in 
the competition is indisputable.

Persona! impressions: I do not know Dr. Karamalakova and my opinion is entirely based on the 
materials presented in the competition.

Critical remarks and recommendations : I have no critical remarks on the work of Dr. 
Karamalakova. Without belittling the Bulgarian journal Bulgarian Chemical Communications, I 
recommend the colleague to summarize the results, published in BCC, and publish them in a 
higher ranking journal, which will make them available to more researchers.



CONCLUSION The documents and materials submitted by Head Assist. Prof. Dr. Yanka 
Dimitrova Karamalakova, meet all the requirements o f the Law on the Development o f the 
Academic Staff in the Republic o f Bulgaria, the Regulations for the implementation o f Law on 
the Development o f the Academic Staff in the Republic o f Bulgaria and the relevant Regulations 
o f the Trakia University. The candidate in the competition has submitted a sufficient number of 
scientific papers published after the materials used for her PhD. exceeding the minimum 
requirements for borrowing AD "Associate Professor”. In the presented papers has original 
scientific contributions, most o f which have been published in impact factor journals, published 
by international academic publishers.

All this allows me a reason to give mv positive assessment and l strongly recommend to the 
Scientific Jury to prepare a report - a proposal to the Faculty Council o f  the Medical Faculty for 
the election o f  Head Assist. Prof. Galina Dimitrova Nikolova. PhD, at the Academic Position 
Associate Professor at Trakia University. Stara Zagora, in the District o f higher education: 4. 
Natural Sciences, M athematics and Informatics. Professional Field: 4.2 Chemical Sciences, 
Scientific specialty: „Bioorganic Chemistry, chemistry o f  Natural and Physiologically Active 
Substances“

30.08.2020


