
СТАНОВИЩЕ

От проф. Мона Динкова Станчева - дхн, Катедра Химия, Фармацевтичен 
факултет на Медицински Университет - Варна, GSM 0889802070, e-mail: 
mona_stancheva@abv.bg
Член на научно жури, съгласно Заповед № 1722/10.072020 г на Ректора на 
Тракийски Университет -  Стара Загора и решение на ФС на МФ, протокол 
№6 от 01.07.2020 г.
Относно процедура за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в
област на виеше образование: 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление: 4.2 Химически науки, научна 
специалност „Биоорганична химия, химия на природните и 
физиологично активни вещества“ за нуждите на Катедра „Химия и 
биохимия“, на Медицински Факултет на Тракийски Университет -  Стара 
Загора.

Конкурсът е обявен в Държавен вестник бр.42 от 12.05.2020 г., единствен 
кандидат е гл. асистент Янка Димитрова Карамалакова. Тя е представила 
всички необходими документи, съгласно Закона за развитие на академичния 
състав на Република България (ЗРАСРБ) и Правилника на Тракийския 
Университет -  Ст. Загора.

1. КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ

Гл. ас. Янка Карамалакова е родена на 26.07.1978 г., през 2001 г завършва 
Химически факултет на Пловдивския Университет „Паисий Хилендарски“ с 
магистърска степен по Химия. Избрана е за асистент по Химия в Катедра 
„Химия и биохимия“ на Медицински Факултет - Стара Загора през 2010 г., а 
от 2016 г. е избрана за гл. асистент. Разработва и защитава дисертация под 
ръководството на проф. В. Гаджева през 2014г. Има следдипломна 
специализация по газова и течна хроматография, проведена в Химически 
Факултет на Пловдивския Университет „П. Хилендарски“, както и участие в 
редица семинари и лекционни курсове. По линия на международни проекти 
са реализирани специализации в Индия - 4, Турция - 3 и Румъния - 1.

2. НАУЧНО -  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА

2.1. Наукометрични данни

За участие в конкурса гл.ас. Карамалакова е представила научни публикации, 
участие в научни форуми и проекти, импакт фактор (IF), цитирания, h - 
индекс, както следва:
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Научни публикации: 61 броя, от които:
• 12 -  в международни списания с импакт фактор, реферирани и 

индексирани в WEB OF SCIENCE и SCOPUS
• 5 -  в международни списания без импакт фактор, реферирани и 

индексирани в WEB OF SCIENCE и SCOPUS
• 16 -  в български списания, реферирани и индексирани в WEB OF 

SCIENCE и SCOPUS
• 28 -  в международни (7) и български (21) списания, реферирани и 

индексирани в други бази данни
• Автореферат на дисертации за присъждане на OEIC „доктор“

Импакт фактор от публикациите -  18,889
Участия в научни форуми: 70 броя, от които 20 международни, проведени в 
чужбина и 50 - международни и национални, проведени в България .
Импакт фактор на резюмета от научните форуми - 11,776 
Проекти
• 4 международни проекта -  2009, 2010, 2014 и 2015 г
• 1 проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 -  2013 г
• 1 проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на МОН -  2017 г
• 16 проекта, финансирани от МФ на Тракийския Университет, на 3 от 
тях Я. Карамалакова е научен ръководител
• 2 структурни проекта, финансирани от ТрУ -  Ст. Загора 
Академичната справка, изготвена от Централната библиотеката на 
Тракийския Университет за цитиранията на публикациите показва, че са 
открити 90 цитирания , от тях по Scopus са 72, a h -  index е 6. Кандидатът не 
е представил монография, а равностойни публикации, голяма част от тях са 
публикувани в последните години и са с импакт фактор.

Като се позовавам на представените и анализирани документи и справки 
считам, че кандидатката покрива наукометричните изисквания за 
академичната длъжност „доцент“, съгласно Правилника за развитие на 
академичния състав на Медицинския факултет на Тракийския Университет - 
Стара Загора.

2.2. Научни изследвания

Гл. ас. Я. Карамалакова е посочила седем научни направления, по които е 
работила. Ще отбележа някои от тях:

• Изследване на антиоксидантен/прооксидантен ефект и радикал- 
улавящата способност на природни и синтетични антиоксиданти, 
чрез спектрофотометрични методи и ЕПР спектроскопия

• Сцинтиграфско изследване на синтетични антиоксиданти като 
протектори, намаляващи туморогенезата при различни заболявания
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• Изследване механизмите на оксидативния стрес и определяне на 
биомаркери в патогенезата и терапията на различни социално 
значими заболявания

• Изследване на антиоксидантната активност на синтетични и 
природни антиоксиданти, използването им като протектори на 
противотуморни лекарства при терапия на различни заболяванири 
използване на модели на експериментални животни

При научните изследвания гл. ас. Карамалакова е използвала различини 
методи - химични, физикохимични, биохимични, имунологични и др., както 
и високотехнологична апаратура. Работата в Лабораторията по ЕПР 
спектроскопия, разработените, адаптирани и приложени методи, имат голямо 
значение за качеството на научните публикации.

Посочените по-горе научни направления имат голям потенциал за развитие и 
са една много добра основа за разработване на дисертации от млади колеги. 
Като обобщение ще отбележа, че научно-изследователската работа на гл.ас. 
Карамалакова е целенасочено провеждана, получени са резултати е клинична 
насоченост и пряко свързани със здравето на човека.

В приложената справка за научните приноси са посочени изключително 
голям брой приноси. Намирам, че това не са приноси, а резултати от 
проведените научни изследвания, които са отразени в научните публикации. 
Представена е и хабилитационна справката, в която са отразени два вида 
приноси -  е оригинален и потвърдителен характер. Тези приноси приемам, 
но ще обърна внимание, че те трябва да се обобщят и да се посочат най- 
съществените.

Към приносите ще отбележа и големия брой научни проекти, в които гл.ас. 
Карамалакова е участвала, като на три от тях тя е научен ръководител.

Оценявам високо научната работа на гл. ас. Карамалакова, защото тя 
отговаря на тенденциите в развитието на съвременната медицинска наука и 
съответства на профила на обявения конкурс за доцент по специалността 
„Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни 
вещества“.

3. УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА РАБОТА

Съществена част от работа на гл.ас. Я. Карамалакова е учебно- 
преподавателската. От приложената справка става ясно, че тя чете 
лекционен курс „Опазване на околната среда“ на студенти задочно 
обучение от специалността „Социални дейности“, води практически 
упражнения: по Химия на студенти по медицина, обучаващи се по 
програмите на български и английски език; упражнения по Биоорганична
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химия и Опазване на околната среда за специалностите „медицински 
лаборант44 и „социални дейности44, практически упражнения по свободно 
избираемата дисциплина „Физиологично активни вещества44 за студенти по 
медицина.
Гл.ас. Карамалакова е участвала, заедно с други преподаватели, при 
актуализирането на учебните програми за лекции и упражнения по: Химия за 
специалност „Медицина44 за българската и англоезичната програма на 
обучение, както и на посочената по-горе свободно избираема дисциплина.
Тя е съавтор на две учебни помагала за упражнения по Химия за студенти 
по медицина от англоезичната програма.

Давам положителна оценка на досегашната учебна работа на кандидатката, 
която включва практически упражнения и лекции. Изискванията за учебна 
натовареност са изпълнени.

Не познавам лично гл. ас. Я. Карамалакова, но съм запозната с работа на 
колегите проф. В. Гаджева и проф. Ант. Желева, които са много добри 
преподаватели и изследователи, разработили научните направления, по които 
се работи в секция Химия. Благодарение на техните усилия, беше създадена 
Ларораторията по ЕПР- спектроскопия, която е една от най-добрите в 
България. Кандидатката е работила в тази лаборатория и по научни 
направления, създадени от проф. Гаджева и проф. Желева, което е много 
добър атестат за нейната работа и бъдещата научна кариера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценявам положително научно-изследователската и учебната работа на гл.ас. 
Янка Карамалакова. Тя е е млад и перспективен преподавател с потенциал за 
развитие, както в научната, така и в учебната работа. Доказват го научните 
направления, по които работи, научните публикации и нейната учебна 
работа. Изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент“, 
съгласно ЗРАСРБ и Правилника на Тракийския Университет -  Стара 
Загора, са изпълнени.
Предлагам на Научното Жури да присъди академичната длъжност „доцент44 
на гл.ас. Янка Димитрова Карамалакова в област на висшето образование:
4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление;
4.2. Химически науки; научна специалност „Биорганична химия, химия 
на природните и физиологично активни вещества“.

03.09.2020 г 

Варна

С уважение,

проф. М. Станчева, дхн
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by Prof. Mona Dinkova Stancheva-Stoyanova. Ph.D., Department “Chemistry”, Faculty of 
Pharmacy, Medical University-Varna; GSM 0889802070, e-mail:mona_stancheva@abv.bg 
Member of a scientific jury, according to an order №1722/10.07.2020 of the Rector of the 
Trakia University- Stara Zagora and by Faculty Council decision of Medical Faculty- Trakia 
University- Stara Zagora, protocol №6/01.07.2020.

Subject: Procedure for selection of "Associate Professor" position- field of higher education 4. 
Natural sciences, mathematics and informatics, professional field 4.2. Chemical sciences, in the 
scientific specialty "Bioorganic chemistry, chemistry of natural and physiologically active 
substances", announced SG. No 42 - 12.05.2020 for the needs of the Department of “Medical 
Chemistry and Biochemistry” at the Medical faculty, TrU, Stara Zagora.

For participation in the competition, announced in SG. No 42 - 12.05.2020, documents have 
been submitted by a single candidate, Head Assist. Prof. Yanka Dimitrova Karamalakova, PhD 
from the Department of “Medical Chemistry and Biochemistry”, Medical faculty, TrU, Stara 
Zagora. The materials of the competition are presented in full according to the requirements of 
the Law and the Regulations of TrU, Stara Zagora.

1. BRIEF BIOGRAPHICAL DATA
The candidate, Head Assist. Prof. Yanka Dimitrova Karamalakova, PhD (bom in 26.07.1978) 
graduated in 2001 Plovdiv University "Paisii Hilendarski", Faculty of Chemistry, Plovdiv, 
Bulgaria; specialty: Organic Chemistry, Master’s degree; specialty: chemist; specialty: 
teacher of Chemistry and Environmental Protection. Since 2010 she has been elected 
Assistant Professor of Chemistry at the Department of “Chemistry and Biochemistry”, Faculty of 
Medicine, Trakia University, and since 2016 till now she is a Head Assistant Professor at the 
same department.
In 2014 under the guidance of Prof. DSc Veselina Gadjeva, the candidate defended the 
dissertation on the topic: "Complex assessment of the antioxidant properties of natural and 
synthetic antioxidants as potential protectors of antitumor drugs," Medical Faculty, Trakia 
University of Stara Zagora, Bulgaria. Acquires a postgraduate specialization in gas and liquid 
chromatography in Faculty of Chemistry, Plovdiv University, and participates in a number of 
seminars and lecture courses. Through the international projects specializations have been 
realized in India- 4, Turkey- 3 and Rumania- 1.

2. SCIENTIFIC AND RESEARCH ACTIVITIES 
2.1. Scientometric data.
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For the participation in the competition Head Assistant Professor Karamalakova has presented 
scientific publications, participation in scientific forums and projects, Impact Factor, h-index, as 
follows:
Scientific publications- 61:

• 12- articles with IF in international journals referenced and indexed in Web Of Science 
and Scopus;

• 5- articles in international journals without impact factor referenced and indexed in Web 
Of Science and Scopus

• 16- in Bulgarian journals referenced and indexed in Web Of Science and Scopus with 
impact rank

• 28- in international journals referenced and indexed in other databases - 7, in Bulgarian 
journals referenced and indexed in other databases - 21.

• Abstract of Thesis for PhD
• Total collective IF of 18,889.

The participation in international/ national forums: 70 participations, from with 20 
international, held abroad and 50 -  international/ national in Bulgaria 
Total collective IF of abstracts from the scientific forums-11,776

Research Projects
• 4 international projects- 2009, 2010, 2014, 2015;
• 1 project OP” HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT” 2007-2013;
• 1 project financed by “RESEARCH FOUNDATION” of MON- 2007;
• 16 scientific projects financed by Medical faculty at Trakia University, as 3 of the 

scientific projects the candidate is the manager.
• The candidate is also a participant in 2 structural projects of TrU- Stara Zagora.

According to the Academic Reference of the Trakia Univeristy has found an echo in the scientific 
literature: a total of 90 citations, in the Scopus -72 and h index - 6 (according to Scopus).The 
candidate didn’t present the Monography, presents equivalent publications, most of which have 
been published in the last years and are with IF.
With reference to the presented and analyzed documents and According to the Academic 
Reference of the Trakia Univeristy, I think that, the candidate covers the scientometric 
requirements for the academic position of "Associate Professor", according to the regulations for 
the development of the academic staff of Medical faculty, TrU, Stara Zagora.

2. 2. Scientific contributions
Head Assistant Professor Karamalakova has indicated seven scientific fields/ areas in which she 
has worked. I will mention some of them:

• Antioxidant/prooxidant effect and the radical- scavenging ability o f natural and synthetic 
antioxidants, studied by spectrophotometric methods and EPR spectroscopy.

• Scintigraphic examinations o f synthetic antioxidants such as contrast agents and 
protectors that reduce EA T tumorigenesis.



• Studies the mechanisms and the biomarkers o f oxidative stress in pathogeneses and 
therapy o f socio-significant related diseases.

• The investigation o f the antioxidant activity o f synthetic and natural antioxidants and 
evaluation o f the antioxidants such as protectors o f antitumor drugs in the treatment o f 
various diseases, using models o f experimental animals;

In scientific research, Head Assistant Professor Karamalakova has used various methods - 
chemical, physicochemical, biochemical, immunological, etc., as well as high-tech equipment.
The work in the Laboratory of EPR spectroscopy, the developed, adapted and applied methods 
are of great importance for the quality of scientific publications.
The above research areas have great potential for development and are a very good basis for the 
development of dissertations by young colleagues. In summary, I would like to note that the 
research work of Head Assistant Professor Karamalakova was purposefully conducted; results 
were obtained with a clinical focus and directly related to human health.

The attached reference for scientific contributions indicates an extremely large number of 
contributions.
I find that these are not contributions, but results of scientific research, which are reflected in 
scientific publications. A habilitation report is also presented, in which two types of contributions 
are reflected - with original and confirmatory character. I accept these contributions, but I will 
point out that they must be summarized and the most important ones pointed out.

To the contributions I will note the large number of scientific projects in which Head Assistant 
Professor Karamalakova has participated, and she is the research superv isor of three of them.

I highly appreciate the scientific work of Head Assistant Professor Karamalakova, because she 
meets the trends in the development of modem medical science and corresponds to the profile of 
the announced competition for associate professor in the specialty "Bioorganic Chemistry, 
Chemistry of Natural and Physiologically Active Substances".

3. EDUCATIONAL-TEACHING WORK
An essential part of the work of Head Assistant Professor Yanka Karamalakova is the 
educational-teaching work. From the attached reference it is clear that she reads a lecture course 
"Environmental Protection" for part-time students majoring in "Social Activities", leads practical 
exercises: in Chemistry of medical students studying in the programs in Bulgarian and 
English; exercises in Bioorganic Chemistry and Environmental Protection for the specialties 
"Medical Laboratory Assistant" and "social activities", practical exercises in the elective course 
"Physiologically active substances" for medical students.
Head Assistant Professor Karamalakova has participated in the updating of the curricula for 
lectures and exercises, together with other lecturers, in: Chemistry for the specialty "Medicine" 
for the Bulgarian and English-language curriculum, as well as the above-mentioned elective 
discipline. She is the co-author of two textbooks for exercises in Chemistry for medical students 
from the English language program.



I give a positive assessment of the candidate's work so far, which includes practical exercises and 
lectures. The requirements for study load were met.

I do not know personally Head Assistant Professor Y. Karamalakova, but I am familiar with the 
work of colleagues Prof. V. Gadjeva and Prof. A. Zheleva, who are very good teachers and 
researchers, have developed the research areas that are being worked on in the Chemistry section. 
Thanks to their efforts, the EPR Spectroscopy Laboratory was established, which is one of the 
best in Bulgaria. The candidate has worked in this laboratory in scientific fields created by Prof. 
Gadjeva and Prof. Zheleva, which is a very good certificate for her work and future scientific 
career.

CONCLUSION

I positively evaluate the research and teaching work of Head Assistant Professor Yanka 
Dimitrova Karamalakova, PhD. She is a young and promising lecturer with potential for 
development in both scientific and educational work. It is proved by the scientific directions in 
which she works the scientific publications and her academic work. The requirements for holding 
the academic position of "Associate Professor", Law on the Development o f the Academic Staff 
in the Republic Bulgaria/SRADB/and the Rules o f the Trakia University -  Star a Zagora are 
fulfill.

I am confidently proposing to the Scientific Jury to award the academic position of "Associate 
Professor" of Medical Chemistry and Biochemistry by Head Assistant Professor Yanka 
Dimitrova Karamalakova, PhD in the field of higher education: 4. Natural sciences, mathematics 
and informatics; professional direction; 4.2. Chemical sciences; scientific specialty "Bioorganic 
chemistry, chemistry of natural and physiologically active substances".

03/09/2020 Prepared the statement:

Varna
PhD

Prof. Mona Stancheva,


