
ДО Председателя на Научно жури. 
Определено със Заповед № 1722 / 10.07.2020. 

на Ректора на Тракийски университет
гр. Стара Загора 

ПРОФ ТАТЯНА ВЛАЙКОВА, ДБ

СТАНОВИЩЕ
По конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“
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 активните 
вещества“
към катедра „Медицинска химия и биохимия“; Медицински факултет, Тракийски университет,
гр. Стара Загора
обявен в ДВ бр.42/12.05.2020

От: доц. Люба Динева Митева, дб
област на виеше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; 
професионално направление: 4.3. Биологически науки 
научна специалност: Молекулярна биология
към катедра „Молекулярна биология, Имунология и медицинска генетика“, Медицински 
факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора 
Тел: +359-42-664274
e-mail: lmiteva@mf.uni-sz.bg; lubamiteva@yahoo.com

По обявения конкурс за академична длъжност „доцент“ е подал всички необходими 
документи и е допустант до участие от Комисията по прием на документи, само един кандидат 
-  гл.ас. Янка Димитрова Карамалакова, дх, към катедра „Медицинска химия и биохимия“; 
Медицински факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора.

Кариерно развивитие на кандидата:
През 2001г. гл.ас. Янка Димитрова Карамалакова, дх завършва висшето си образование и 
придобива ОКС „Магистър“, специалност Органична химия към Пловдивски Университет 
“Паисий Хилендарски ”, Химически факултет, гр. Пловдив, България.
През 20Юг. след спечелен конкурс е избрана за асистент по химия, към Катедра “Химия и 
биохимия”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора. През 2014г успешно 
защитава дисертационен труд на тема: „Комплексна оценка на антиоксидантните свойства на 
природни и синтетични антиоксиданти като потенциални протектори на противотуморни 
лекарства“ и придобива ОНС „доктор“ по научна специалност „Биоорганична химия, химия на 
природните и физиологично активните вещества“, Професионално направление 4.2. Химически 
науки. Две години по-късно, от 2016г. заема академична длъжност „главен асистент“ към катедра 
„Медицинска химия и биохимия“; Медицински факултет, Тракийски университет, гр Стара 
Загора. В кариерното си развитие гл. ас. Я. Карамалакова, дх участва в редица мобилности по 
програма ERASMUS+, курсове, специализации в чужбина, в това число в INMAS -  Institute of 
nuclear medicine and allied sciences, Delhi, India и в България. Придобива следдипломна
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специализация по “Газова и Течна хроматография” към Химически Факултет, Пловдивски 
Университет “Паисий Хилендарски” гр. Пловдив.
Член е на съюза на учените в България, както и на EPR дружество -  БАН, София 

Оценка на научно-изследователската дейност на кандидата 
В настоящия конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“, гл. ас. Янка Карамалакова 
участва с общо 61 статии, 4 от които са били оценени за придобиване на ОНС „доктор“ и не са 
обект на настоящата оценка. Липсва информация за научните трудове, използвани от кандидата 
за академична длъжност „главен асистент, но предвид научния актив на кандидата, това може да 
се приеме като несъществен пропуск. Останалите 57 статии са подразделени в следните групи:

• в международни списания реферирани и индексирани в Web of science и Scopus с импакт 
фактор-11 бр.

• в международни списания реферирани и индексирани в Web of science и Scopus само с 
импакт ранг -  5бр.

• в български списания реферирани и индексирани в Web of science и Scopus с импакт 
фактор или импакт ранг -  16 бр

• в международни списания реферирани и индексирани в други бази данни -  7 бр.
• в български списания реферирани и индексирани в други бази данни -  18 бр.

Научните издания, в които авторът е публикувал са: Trakia Journal o f Science (14 бр); Bulg Chem 
Commun (Q4; 13 бр); Biotechnol & Biotechnological Equipment (Q3/Q4; 5 бр); Comparative Clinical 
Pathology (Q3; 36p); Regulatory Toxicol and Pharmacol (Ql/2) и Comptes rendus de TAcademie 
bulgare des Sciences (Q2) no 2 бр; J  o f ethnopharmacol (Ql), Molecular and cellular biochemistry 
(Ql), International journal o f  radiation biology (Q2) и други. В 21 (37%) от сатиите, гл. ас. Я. 
Карамалакова, дх е първи автор, в останалите втори и последващ.

Препоръки:
• да се актуализират наукометричните показатели на съответното издание (импакт фактор, 

импакт ранк и квартил) към годината, в която е публикуван научния труд.
• да се повиши публикационната активност в реномирани международни списания, което е 

основа за повишаване на цитируемостта и разпознаваемостта в международната научна 
общност.

Показателите на кандидата според базите данни на Scopus към 31.08.2020г са: 32 документа, общ 
брой на цитати - 80 без автоцитати на кандидата и h-индекс 6. Показателите на кандидата според 
базите данни на Web of science към същата дата са 21 документа, общ брой на цитати -  62 без 
автоцитати на кандидата, среден брой цитати на документ - 3.48 и h-индекс 6. В справката за 
цитируемост са включени общо 96 цитата, сред които се откриват т.нар. „скрити автоцитати“ 
(приблизително 10 броя) от други автори, с които кандидатът има общи публикации.
Представени са също 68 участия в научни форуми, 20 в чужбина в резултат на 4 от които са 
реализирани публикации в списания с импакт фактор и 48 в страната. Гл. ас. Карамалакова, дх е 
член на работни екипи на общо 22 научни проекта, 4 от които международни, 2 национални и 
16 регионални, като на 3 от тях е ръководител на проекта.

Съответствие с минималните национални изисквания
На база посочената справка-декларация, гл.ас. Янка Карамалакова, дх, покрива минималните 
изискуеми показатели в Професионално направление 4.2. Химически науки.
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Група от 
показатели

За академична длъжност „Доцент“
Минимални
национални
изисквания

Показатели 
представени от 

кандидата

Показатели от 
оценка

А 50 50 50
Б - -

В 100 158 153
Г 200 211 216
д 50 50 50
Е - - -

По група показател В, гл. ас. Я. Карамалакова, дх представя хабилитационна справка въз основа 
на 10 публикации, посветени на проучвания на протективните ефекти на природни и синтетични 
антиоксиданити, в in vitro и in vivo условия. Високо оценявам научните разработки на кандидатът 
за оценка на потенциала на синтетичните антиокисаданти като контрастни агенти в 
диагностиката на солидни тумори, които са с ясно изразен приложен характер, както и логично 
продължение на дисертационния й труд и работата на целия научен екип. Считам, че 
представените приноси могат да се обобщят в следите направления:

1) in vivo ефекти на синтетични (нитрозоуреа SLCNUgly) и природни (полухиноново 
глюкозидно производно -  SQGD, изолирано от Bacillus sp. INM-1) антиоксиданти;

2) доказан потенциал на SLCNUgly като агент за визуализация на солидни тумори;
3) характеризиране на антиокисидантни и радиомодулиращи активности на екстракти и 

прирордни масла от Curcuma longa L., Rosa damascene, Tinospora cordifolia, Psoralea corylifolia Linn и 
техните компоненти.

Учебно-преподавателска дейност:
Гл. ас. Я. Карамалакова, дх проведжа практически упражнения по задължителните дисциплини 
„Химия“; „Биоорганична химия“, „Опазнане на околната среда“ и свободно избираема 
дисциплина „Физиологично активни вещества и влиянието им върху антиоксидантната защитна 
система на организма“ на български и английски език със студенти от различни специалности на 
Тракийски университет. Кандидатът има 10 годишен преподавателски стаж с натовареност 
между 360 и 436 учебни часа годишно.

Заключение:
В заключение, становището ми е, че научно-изследователската и учебно-преподавателската 
дейности на гл. ас. Янка Карамалакова, дх съответстват на изискванията съгласно ЗРАСРБ, 
ППЗРАСРБ и ПРАСТрУ за академична длъжност „доцент“.
Давам своя положителен вот и предлагам гл. ас. Янка Димитрова Карамалакова, дх да бъде 
избрана за заемане на академична длъжност „доцент“ по научна специалност: „Биоорганична 
химия, химия на природните и физиологично активните вещества“професионално направление: 
4.2. Химически науки; област на виеше образование: 4. Природни науки, математика и 
информатика за нужните на катедра „Медицинска химия и биохимия“; Медицински факултет, 
Тракийски университет, гр Стара Загора

Дата: 11.09.2020 г. изготвил становището:
Гр. Стара Загора /доц. Люба Митева, дб/
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TO the chairman of the Scientific Jury 
defined by Order No. 1722/ 10.07.2020 

of the Rector of the Trakia University, Stara Zagora 
PROF. TATYANA VLAYKOVA, PHD

S T A T E M E N T

For the competition of the academic position “Associate Professor”
the field of higher education: 4. Natural sciences, mathematics and informatics, 
professional field: 4.2. Chemical Sciences,
scientific specialty: Organic Chemistry, Chemistry of natural and physiologically active 
substances
for the needs of the Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Faculty of Medicine,
Trakia University, Stara Zagora
announced in State Journal, issue 42/12.05.2020

From: assoc, prof Lyuba Dineva Miteva, PhD
the field of higher education: 4. Natural sciences, mathematics and informatics, 
professional field: 4.3. Biological Sciences, 
scientific specialty: Molecular biology
Department of Molecular biology, Immunology and medical genetics 
Medical Faculty, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria 
tel: +359-42-664274
e-mail: lmiteva@mf.uni-sz.bg; lubamiteva@yahoo.com

For the competition of the academic position “Associate Professor” all necessary 
documents were submitted and admitted to participating by the Commission for admission of 
documents by one candidate - Head Assist. Prof. Yanka Dimitrova Karamalakova, PhD, at 
the Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Faculty of Medicine, Trakia University, 
Stara Zagora.

Career development of the candidate
Head Assist. Prof. Yanka Dimitrova Karamalakova, PhD graduated from Plovdiv University 
“Paisii Hilendarski” Chemistry Faculty in Plovdiv, Bulgaria in 2001. She acquired a Master 
degree in Organic chemistry. In 2010, she has been elected as an assistant in Chemistry at the 
Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Faculty of Medicine, Trakia University, 
Stara Zagora. Yanka Karamalakova successfully defended a PhD thesis titled: “Comprehensive 
evaluation of the antioxidant properties of natural and synthetic antioxidants as potential 
protectors of antitumor drugs” in 2014. She obtained a PhD degree in scientific specialty Organic 
Chemistry, Chemistry of natural and physiologically active substances, professional field 4.2. 
Chemical Sciences in the field of higher education 4. Natural sciences, mathematics, and 
informatics. Two years later, since 2016, she holds the academic position ’’Head assistant” at the 
Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Faculty of Medicine, Trakia University, 
Stara Zagora.
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In career development, Yanka Karamalakova participated in several trainings in the ERASMUS+ 
program, courses, specializations abroad, including INMAS -  Institute of nuclear medicine and 
allied sciences, Delhi, India, and in Bulgaria. Also, obtained a postgraduate specialization in 
"Gas and Liquid Chromatography" at the Faculty of Chemistry, Plovdiv University "Paisii 
Hilendarski" Plovdiv.
She is a member of the Union of Scientists in Bulgaria, as well as of the EPR Society - BAS, 
Sofia.

Scientific research activities of the candidate
In this competition, Head Assist. Prof. Yanka Karamalakova presents the 61 scientific papers, 
and 4 of them have been already evaluated with respect to her Ph.D. degree. There is no 
information about the scientific papers used by the candidate for the academic position of "Head 
Assistant". However, taking into account the candidate’s scientific activities, this could be 
accepted as an insignificant omission. The rest 57 scientific papers are subdivided into the 
following groups:

• in international journals referenced and indexed in Web of science and Scopus with 
impact factor - 11 pcs.

• in international journals referenced and indexed in Web of science and Scopus only with 
SCImago journal rank- 5 pcs.

• in Bulgarian journals referenced to and indexed in Web of science and Scopus with 
impact factor or impact rank - 16 pcs

• in international journals referenced to and indexed in other databases - 7 pcs.
• in Bulgarian journals referenced to and indexed in other databases - 18 pcs.

The candidate published in the following scientific journals Trakia Journal o f  Science (14 pcs.); 
Bulg Chem Commun (Q4; 13 pcs.); Biotechnol & Biotechnological Equipment (Q3/Q4; 5 pcs.); 
Comparative Clinical Pathology (Q3; 3 pcs.); Regulatory Toxicol and Pharmacol (Ql/2) and 
Comptes rendus de VAcademie hulgare des Sciences (Q2) by 2 pcs.; J  o f ethnopharmacol (Ql), 
Molecular and cellular biochemistry (Ql), International journal o f radiation biology (Q2) and 
some others. In 21 (37%) papers the candidate is the first author and in the rest is second and 
follows.
Recommendations:

• to update the journals metrics like impact factor, SCImago journal rank, and the quartile 
to a year when the scientific work was published.

• to increase the publishing activity in renowned international journals, which is a good 
basis for increasing of citations and recognition in the international scientific community.

The metrics of the candidate according to Scopus databases to 31st August 2020 are 32 
documents, total citation without self-citations -  80, and h-index 6. The metrics of the candidate 
according to Web of science are 21 documents, total citation without self-citations -  62, 
excluding self-citations, average citations per item -  3.48, and h-index 6.
Head Assist. Prof. Yanka Karamalakova presents with a total of 96 citations, including some 
(~10 pcs) of the so-called “hidden self-citations” by authors who were candidate’s co-authors in 
other publications. Also, 68 participations in scientific forums were presented. 48 of them in 
Bulgaria and the rest 20 abroad, 4 of last resulted in published abstracts in journals with impact 
factor. In addition, she was a member of 22 research projects, 4 of them international, 2 
national and 16 regional. Head Assist. Prof. Yanka Karamalakova is a leader of 3 scientific 
research projects at the Medical Faculty, Trakia University.

Compliance with minimum national requirements
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Based on the documents, it is evident that Head Assist. Prof. Yanka Karamalakova, covers the 
minimum required indicators in the Professional field 4.2. Chemical sciences.

Group of 
indicators

academic position “Associate Professor”
Minimum
national

requirements

Points presented 
by the candidate

Points by the 
evaluation

A 50 50 50
B - -

C 100 158 153
D 200 211 216
E 50 50 50
F - - -

In group C, the candidate presents a required habilitation work based on 10 articles exploring 
the protective effect of natural and synthetic antioxidants in in vitro and in vivo conditions. I am 
particularly impressed by the studies on synthetic antioxidants as agents for the visualization of 
solid tumors. They are a logical continuation of her PhD work and research activities of the 
working team, with potential for tumor diagnostics applications.
In my opinion, the presented contributions can be summarized in the following scientific fields:

1) in vivo effects of synthetic (nitrosourea SLCNUgly) and natural (semiquinone glucoside 
derivative-SQGD isolated from Bacillus sp. INM-1) antioxidants;

2) potential of SLCNUgly as an agent for тхе visualization of solid tumors;
3) characterization of antioxidant and radiomodulatory activities of extracts and natural oils 

of Curcuma longa L., Rosa damascene, Tinospora cordifolia, Psoralea corylifolia Linn 
and their components.
Teaching-learning activities of the candidate:

Head Assist. Prof. Yanka Karamalakova has held practical classes in disciplines "Chemistry", 
"Biological Organic Chemistry"; "Environmental Protection" and in elective course 
"Physiologically active substance” in Bulgarian and English language with students from 
different specialties of the Trakia University. The candidate has 10 years of teaching experience, 
and annually between 360 and 436 academic hours.

Conclusion:
In conclusion, my statement is that the scientific research and the teaching-learning activities of 
the Head Assist. Prof. Yanka Karamalakova fulfilled the requirements for the academic position 
“Associate Professor” according to the Law on the Development of the Academic Staff in the 
Republic of Bulgaria and the Rules for the Development of the Academic Staff at Trakia 
University, Stara Zagora.
I give my positive vote and recommend Head Assist. Prof. Yanka Karamalakova to be chosen 
for the academic position “Associate Professor” in the field of higher education: 4. Natural 
sciences, mathematics, and informatics, professional field: 4.2. Chemical Sciences for the needs 
of the Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Faculty of Medjcine, Trakia 
University, Stara Zagora

date: 11.09.2020 r.
Stara Zagora

Prepared the statement:
/assoc, prof Lyuba Miteva, PhD/
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