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СТАНОВИЩЕ
по отношение на конкурс за заемане на акалем и чн а 'яЖ ^^с?’Д 0 |Т](Ь1-Г1 

в 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 за нуждите на Катедра „Медицинска химия и биохимия“, Медицински 

факултет, Тракийски университет. Стара Загора, 
обявен в ДВ бр.42/12.05.2020г

изготвена от проф. Татяна Иванова Влайкова, д.б.
Катедра Медицинска химия и биохимия. Медицински факултет. Тракийски 
Университет, Стара Загора, тел: 0888002438; e-mail: tvlaykov@mf.uni-sz.bg

За обявения конкурс документи е представил един кандидат, гл. ас. 
Янка Димитрова Карамалакова, дх.

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА КАНДИДАТА
Гл. ас. Янка Димитрова Карамалакова е завършила магистърска 

степен по “Химия“, специализация „Органик, Учител по Химия и химична 
технология“ в Химически факултет на Пловдивски Университет “Паисий 
Хилендарски през 2001 г. От 2001 до 2009 г, Яна Карамалакова е учител по 
химия в ПГЕО, „Ромен Ролан“ Стара Загора, а от 2010 започва работа като 
асистент по химия към Катедра “Химия и биохимия'1, Медицински факултет, 
Тракийски университет. Стара Загора.

От 2009 е зачислена за докторант в докторска програма „Биоорганична 
химия, химия на природните и физиолог ично активните вещества“, като през 
2014 г. успешно защитава дисертационен труд на тема „Комплексна оценка на 
антиоксидан гните свойства на природни и синтетични антиоксиданти като 
потенциални протектори на противотуморни лекарства“ под ръководството на 
проф. Веселина Гаджева и придобива ОНС „доктор“ От 2016 г. Яна 
Карамалакова е избраца за главен асистент по Химия към Катедра „Мед. Химия 
и биохимия”, МФ. ТрУ, където работи и досега.

Гл.ас. Карамалакова владее английски език на ниво В2 и има умения и 
знания за ползване на различни софтуерни продукти, включително за 
статистическа обработка на данни и за обработка на образи.

Провела е три 3-месечни специализации в Institute of nuclear medicine and 
allied sciences, Delhi, India по международен билатерални проект и по 
европейски проект по FP7. Преминала е поредица от краткосрочни курсове за 
повишаване на квалификацията си (10 курса в България), както и 4 
краткосрочни обучения в университети в Турция и Румъния, основно по 
програмата “Erasmus+”.

УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙСНОСТ
Като асистент, а от 2016 г. като главен асистент по химия, Яна 

Карамалакова провежда практически упражнения със студенти от различни 
специалности на МФ (Медицина. Медицинска рехабилитация и ергогерапия и 
Социални дейности -  редовно обучение) по задължителните дисциплини 
„Медицинска Химия“, „Биоорганична химия“ „Опазване на околната среда“ и 
от СИД „Физиологично активни вещества“. Яна е включена и в провеждането
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на практическите упражнения по химия на студенти англоезично обучение от 
специалност „Медицина“. По данни на кандидата, Яна провежда лекционния 
курс по „Опазване на околната среда“ на студенти от специалност Социални 
ддейноеги -  задочно обучение. Ежегодната аудиторна натовареност варира от 
360 до 436 академични часа в зависимост от учебните планове на студентите.

За основния курс по Медицинска химия в съавторство с колеги от 
катедрата, през 2015 г. Яна Карамалакова участва в подготовката на протоколни 
тетрадки на български и английски език, както и при актуализирането на 
учебните програми на преподаваните дисциплини в Секция “Медицинска 
химия“.

НАУКОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
В настоящия конкурс гл.ас. Яна Карамалакова се представя според 

приложения към документите списък с 61 научни труда. От тях 3 са свързани с 
ОНС „Доктор“ (една в списание с ИФ и 3 в български списания, реферирани във 
вторични базии данни). Яна Карамалакова включва 21 в справката за 
минималните изисквания за АД „Доцент“ в 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“.

Ог тези 21 научни публикации 16 са в списания реферирани и 
индексирани в WEB OF SCIENCE и SCOPUS с импакт, а останалите 5 са в 
международни списания реферирани и индексирани в SCOPUS без импакт 
фактор, но с импак т ранг (ИР).

По показателите в група В от Националните минимални наукометрични 
изисквания, Яна Карамалакова е включила резултатите и приносите от 10 
публикации (с Q ранк) с еквивалент на хабилитационен труд и с от 158 точки 
(минимални изисквания от 100). Статиите в разширената хабилитационна 
справка представят информацията и научните постижения и приноси от едно от 
основните направления, по които гл.ас. Карамалакова работи: Природни и 
синтетични антиоксиданти като радикалови протектори - екстракти изолирани 
от семенна, цветна, листна, стеблена маса или бактериални изолати. На 
основата на изследванията в това направление са изведени приноси с 
оригинален характер, както и такива с потенциално приложен характер за 
клиничната практика.

По показатели в група Г, Яна Карамалакова включва включила 11 
научни труда, от които 4 са с Q1, 3 е Q2, 1 с Q3, и 2 с Q4, като общият брой 
точки по показател Г са 211 точки (мин. изисквани 200).

Освен описаните по-горе статии, кандидатът е представил още 9 
публикация в списание е ИФ (чуждестранни и български), 2 в списания с ИР, 7 в 
международни списания реферирани и индексирани в други бази данни, и 18 
публикувани в български списания, реферирани и индексирани в други бази 
данни. Общият ИФ на всички публикации на кандидата (вкл. от тези за ОНС 
„доктор“) е 18.889, а общият ИР е 8.622.

В допълнение според справката на гл.ас. Карамалакова представя общо 
68 участия в научни форуми: 20 в Международни форуми в чужбина и 48 в 
международни, национални или локални форуми в България, като на 4 от гези 
участия абстактите са издадени в списания с ИФ (общ ИФ от тях - 11.776).

Личният принос на Яна Карамалакова се отразява от факта, че гя е водещ 
автор в 20 от публикациите и втори в 16 от представените 57 научните труда.



Практически всички публикации са интердисциплинарни и са подготвени в 
колективи с други учени от МФ, други университети или от чужбина, което 
говори за възможността на Яна да работи в екип.

Според представените документи 18 от научните трудове на Яна 
Карамалакова са цитирани общо 90 пъти, 72 от които са в статии в списания 
реферирани в WEB OF SCIENCE и/или SCOPUS, а останалите в списания, 
рсферирани в други бази данни.

По показател Д, Яна в включила 25 независими цитирания с източник 
Web of Knowleage и Scopus, което дава възможност за покриване на 
минималните национални изисквания по показател Д от 50 т.

Гл.ас. Карамалакова представя списък от 4 международни проекти, 2 
Национални НИП, финансирани от ФИИ към МОН и Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурски“; и 16 университетски финансирани от ТрУ, 
МФ и ВМФ (10 след OFIC „доктор“)- От последните проекти Яна Караматакова 
е ръководител на 3 (2 след ОНС „доктор“).

Ел.ас. Карамалакова осъществява и организационна дейност. Тя е член на 
ФС на МФ от 2015 г и на две национални научни организации -  СУБ- клон 
Стара агора и EPR дружество -  БАН, София.

ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ
Изследователската интереси и научни изследвания на гл.ас. 

Карамалакова е насочена главно в към проучване ролята на оксидативния стрес 
и на природни и синтетиични антиоксиданти и растителни екстрактии при 
развитието, прогресията и терапията на широк спектър от заболявания и 
физиологични и патологични състояния.

Модерни и иновагивни подходи, използвани в голяма част от 
изследванията са ЕПР анализи, провеждани в специализираната лаборатория на 
секция «Химия» на Кат. «Химия и биохимия», ръководена на проф. Веселина 
Гаджева. Яна Карамалакова, съвместно с колектива на секция „Медицинска 
химия“ постигат значителни успехи и имат принос при разработване и 
адаптиране на ЕПР методи за работа ех vivo и in vivo при проучване на 
протектиращия ефект, параметрите на оксидативен с грее и био-разпредслението 
на природни и синтетични аниоксиданти в тъканен хомогенат и плазма/серум.

Публикации с оригинални резултати с приносен характер са тези, 
представящи сцинтиграфско изследване на синтетични антиоксиданти като 
протектори, намаляващи тумурогенезата. Доказано е, че синтетични 
антиоксиданти белязани с 99тТ с избирателно се натрупват в тумори и водят до 
намаляване растажа на тумори в животински модели с туморни ксенографи.

Друга група изследвания са насочени към проучване на 
антиоксидантпата активност на природни антикосиданти преди и след UV и у 
облъчване. Резултатите водят до оригинални приноси с фундаментално или 
приложно значение. За първи път е доказано е, че УВ облъчените български 
етерични масла, изолирани от роза и лавандула и екстракти от водна леща и 
женско биле се явяват като потенциални У В и/или радиопротекгори.

При проучване на оксидативния стрес при различни социално-значими 
заболявания като Болестта на Паркинсон, витилиго, ХОББ, астма, диабет, 
Хашимото, инсултна депресия, бременност, венозна недостатъчност, рак и др са 
получени резултати, които имат потенциало приложно значение. 
Установено е, че при болестта на Паркинсон, дългосрочното приложение на
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лекарството Мадопар може да предизвика допълнителен оксидативен стрес и да 
допринесе за задълбочаване на болестта до други невродегенеративни 
нарушения. Установени са гранични стойности на някои биомаркери за 
оксидативен стрес, като NO радикалите, които биха могли да служат като 
индикатор за откриване на T2DM със свързани съдови усложнения.

От обобщените резултати при анализите на пациенти с витилиго, Яна 
Карамалакова и колектив доказват, че комбинираната терапия, прилагана при 
пациентите води до повишаване на нивата на Аскорбатните радикали и 
понижава нивата на MDA и ло първоначална репигмен тапия на витилиго. 
Предладат комбинирана ангиоксидантна терапия, обогатена с витамин С, която 
да подпомогне поддържането на окислително-антиоксидантния баланс при 
пациенти болни от Витилиго, лекувани с UVB 311 фототерапия.

В сътрудничество с колеги от ВМФ и АФ, гл.ас. Карамалакова публикува 
резултати, свързани с ветеринарно-медицинската практика, качеството на 
храните и въздействието върху екологията. В тези публикации се изясняване 
наличието на оксидативния с трес и ролята и степента на ан гиоксидантна защита 
при различни типове мускули, изолирани от прясно свинско месо, и при два 
вида мекотели (миди и рапани).

11редставените публикации са достатъчно по брой и обем, и отговарят на 
съдържанието на справката на приносите. Определям приносите като научно- 
теоретични и научно-приложни с оригинален и потвърдителен харак тер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В конкурса за академична длъжност ,ДОЦЕНТ” в 
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 за нуждите на Катедра „Катедра „Медицинска химия и 
биохимия“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора 
кандидатства гл. ас. Янка Димитрова Карамалакова, дх.

Представената научна продукция, натрупаният преподавателски и 
изследователски опит, успешното участие в значителен брой научни проекти и 
специализации я очертават като изграден и опитен университетски 
преподавател и изследовател и ми дават пълно основание да дам своето 
положително становище и като член на Научното жури по обявения конкурс 
да гласувам с ДА за присъждане на академичната длъжност „Доцент“ на 
гл. ас. Янка Димитрова Карамалакова, дх.

10.09.2020. Стара Загора
Член на научно жури:

/проф. Татяна Влайкова. до/
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S I A T Е M E N T
on the competition for the appointment of an academic position Associate Professor 

in the Field of higher education 4. Natural sciences, mathematics and informatics, Professional 
field 4.2. Chemical cciences. Scientific specialty Organic chemistry, chemistry of natural and

physiologically active substances.

announced 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.

Prepared by Prof. Tatyana Ivanova Vlaykova, Ph.D.
Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Faculty of Medicine, Trakia University, 

Stara Zagora, Tel: 0888002438; e-mail: tvlavkov@mf.uni-sz.bg

For the competition, documents were submitted by only one candidate. Head Assist. Prof. 
Yanka Dimitrova Karamalakova, PhD.

CAREER DEVELOPMENT OF THE CANDIDATE
Head Assist. Prof. Yanka Dimitrova Karamalakova has a Master's degree in "Chemistry", 

specialty “Organic, Teacher of Chemistry and Chemical Technology" at the Plovdiv University, 
“Paisii Hilendarski”, Faculty of Chemistry in 2001. From 2001 to 2009 Yana Karamalakova is a 
teacher in chemistry at High Language School “Romain Rolland”, Stara Zagora, and since 2010 
she has been working as an Assistant professor in chemistry at the Department of Medieal 
Chemistry and Biochemistry, Faculty of Medicine, Trakia University, Stara Zagora.

Since 2009 Yana has been enrolled as a PhD student in the PhD program "Bioorganic 
Chemistry, Chemistry of Natural and Physiologically Active Substances" under the supervision 
of Prof. Veselina Gadjeva. In 2014 Yana defended successfully her PhD thesis entitled "Complex 
assessment of antioxidant properties of natural and synthetic antioxidants as potential protectors 
of antitumor drugs“ and acquired the PhD degree. In 2016, Yana Karamalakova was elected as a 
Head Assistant Professor in Chemistry at the Department of Medical Chemistry and 
Biochemistry ”, Medical Faculty, Trakia University -  Stara Zagora, where she works till now.

Yana Karamalakova speaks English at B2 level and has the skills and knowledge to use 
various software products, including such for statistical data processing and image processing.

She has completed three 3-month specializations at the Institute of Nuclear Medicine and 
Allied Sciences, Delhi, India as a part of the international bilateral project and an European FP7 
project. She has attended a series of short-term training courses (10 courses in Bulgaria), as well 
as 4 short-term trainings at universities in Turkey and Romania, mainly under the Erasmus+ 
program.

EDUCATIONAL ACTIVITY
As an assistant, and further since 2016 as a Head Assist. Prof, in Chemistry. Yana 

Karamalakova has held practical exercises with students from various specialties of the Medical 
Faculty (Medicine, Medical rehabilitation and ergotherapy and Social activities- regular 
education) in the compulsory courses of "Medical Chemistry", "Bioorganic Chemistry" 
"Environmental Protection" and in elective course of "Physiologically active substances". Yana 
has also the responsibilities to carry practical classes in Chemistry of the students in specialty 
"Medicine" in English. According to the candidate’s documents, Yana gives lectures in 
"Environmental Protection" of the students in specialty “Social activities” - distance learning.

The annual classroom load varies from 360 to 436 academic hours depending on the 
students' curricula. In 2015 for the basic course in Medical Chemistry, as a co-author with
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colleagues from the department, Yana participated in the preparing of Workbooks in Chemistry 
in Bulgarian and English.

SCIENTIFIC INDICATORS
In the current competition, Head Assist. Prof. Karamalakova presents a list of 61 

scientific papers. Three 3 of them are connected with PhD thesis (one is in a journal with IF, and 
3 are in Bulgarian journals, referred in secondary data bases). In the report for fulfilling the 
minimal national requirements for academic position "Associate Professor" in the scientific 
specialty "Bioorganic chemistry, chemistry of natural and physiologically active substances" 
Yana Karamalakova has included 21 papers.

Of these 21 scientific publications, 16 are in journals referenced and indexed in WEB OF 
SCIENCE and SCOPUS Impact Factor (IF), and the remaining 5 are in international journals 
referenced and indexed in SCOPUS only without impact factor, but with impact rank (SJR).

According to the indicators in group B of the National Minimum Scientometric 
Requirements, Yana Karamalakova has included the results and contributions of 10 publications 
(with Q rank) as an equivalent of habilitation work, which collect 158 points (minimum 
requirements of 100). The articles in the habilitation report present the information and the 
scientific achievements and contributions from one of the main field in which the Head Assistant 
Professor Karamalakova works: Natural and synthetic antioxidants as radical protectors - extracts 
isolated from seed, flower, leaf, stem mass or bacterial isolates. On the basis of the researches in 
this field, contributions with original character have been derived, as well as contributions which 
are potentially applicable in the clinical practice.

According to the indicators in group G, Yana Karamalakova has included 11 scientific 
papers, of which 4 are with Q l, 3 with Q2, 1 with Q3, and 2 with Q4, as the total number of 
points on indicator G is 211 points (min. required 200).

In addition to the articles described above, the applicant has submitted 9 more publication 
in journals with IF, 2 in journals with SJR. 7 in international journals referenced and indexed in 
other databases (out of WEB OF SCIENCE and SCOPUS), and 18 - published in Bulgarian 
journals referenced and indexed in other databases (out of WEB OF SCIENCE and SCOPUS). 
The total IF of all the applicant's publications (including those for PhD) is 18.889 and the total 
SJR is 8.622.

In addition, according to the report. Flead Assist. Prof. Karamalakova presents a total of 
68 presentations in scientific forums: 20 in international forums abroad and 48 in international, 
national or local forums in Bulgaria, as for 4 of these presentations the abstracts were published 
in journals with IF (total IF of them - 11.776).

Yana Karamalakova's personal contribution is reflected by the fact that she is a leading 
author in 20 of the publications and the second author in 16 of the listed 57 scientific papers. All 
publications are interdisciplinary and are prepared by teams of other Departments of the Medical 
Faculty, other universities in Bulgaria or universities abroad. This fact shows the ability of Yana 
Karamalakova to work in a team and her cooperation skills.

According to the documents presented, 18 of Yana’s scientific papers were quoted 90 
times, as 72 times are in articles of journals referenced in WEB OF SCIENCE or Scopus, while 
the rest are in journals indexed in other databases (out of WEB OF SCIENCE and SCOPUS).

According to the indicator in group D, Yana included 25 independent citations with 
source Web of Knowleage and/or Scopus, which allows meeting the minimum national 
requirements for indicator D of 50 points.

Head Assistant Prof. Karamalakova presents a list of her participations in the work teams 
of 4 international projects, 2 National projects, funded by the National Science Foundation at the



Ministry of Education and Science and the Operational Program "Human Resource 
Development" and 16 project funded by TrU, MF and Veterinary Medicine Faculty (10 after the 
PhD degree). Of the latter 16 projects, Yana Karamalakova was primary investigator of 3 (2 after 
the PhD degree).

ASSESSMENT OF SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS
The research interests of Head Assist. Prof. Karamalakova arc mainly focused on 

studying the role of oxidative stress and natural and synthetic antioxidants and plant extracts in 
the development, progression and therapy of a wide range of diseases and physiological and 
pathological conditions.

Modern and innovative approaches used in most of the studies are the EPR analyzes 
conducted in the specialized laboratory of the Department of Chemistry of the Department of 
Chemistry and Biochemistry, led by Prof. Vesselina Gadjeva.

Modern and innovative approaches used in most of the research studies are the EPR 
analyzes conducted in the specialized laboratory of the Section of "Medical Chemistry" of Dept. 
"Chemistry and Biochemistry", led by Prof. Veselina Gadjeva. Yana Karamalakova, together 
with the staff of the section "Medical Chemistry" achieve significant success and contribute to 
the development and adaptation of EPR methods for ex vivo and in vivo in the studies of the 
protective effect, the parameters of oxidative stress and bio-distribution of natural and synthetic 
antioxidants in tissue homogenate and plasma/serum.

Publications with original results with contributing features are those presenting a 
scintigraphic study of synthetic antioxidants as protectors that reduce carcinogenesis. Synthetic 
antioxidants labeled with 99mTc have been shown to selectively accumulate in tumors and lead 
to reduced tumor growth in animal models with tumor xenographs.

Another group of studies is aimed at studying the antioxidant activity of natural 
antioxidants before and after UV and y irradiation. The results lead to original contributions of 
fundamental or applied significance. For the first time it has been proven that UV irradiated 
essential oils isolated from Bulgarian plants as rose and lavender and extracts of water lentils and 
licorice appear as potential UV and/or radioprotectors.

In the study of oxidative stress in various socially significant diseases such as Parkinson's 
disease, vitiligo, COPD. asthma, diabetes, Hashimoto's disease, stroke depression, pregnancy, 
venous insufficiency, cancer, etc., several results with potential practical significance were 
obtained. A significant contribution is the conclusion that, in Parkinson's disease, the long-term 
use of Madopar may cause additional oxidative stress and contribute to the aggravation of the 
disease to other neurodegenerative disorders. There have been established border values of some 
biomarkers for oxidative stress such as NO radicals that could serve as an indicator for detecting 
T2DM with associated vascular complications.

As conclusion from the summarized results in the analysis of patients with vitiligo. Yana 
Karamalakova and the team have suggested that the combination therapy applied to patients leads 
to increased levels of ascorbate radicals, lowers MDA levels and results in initial repigmentation 
of vitiligo. The authors recommend a combination of antioxidant therapy enriched with vitamin C 
in order to help maintaining the oxidative-antioxidant balance in patients with vitiligo treated 
with UVB 311 phototherapy.

In co-operation with colleagues from VMF and AF, Head Assist. Prof. Karamalakova 
published results related to veterinary medicine, food quality and impact on ecology. These 
articles clarify the presence of oxidative stress and the role and degree of antioxidant protection 
in different types of muscles isolated from fresh pork, and in two types of mollusks (mussels and 
rapans).



The publications presented are sufficient in number and quality and correspond to the 
content of the contribution report. I define the contributions as scientific theoretical and applied 
with original and confirmatory character.

CONCLUSION: In the academic contest "Associate Professor" in the field of higher 
education 4. Natural sciences, mathematics and informatics, professional field 4.2. Chemistry, 
Chemistry of Natural and Physiologically Active Substances ", announced for the needs of the 
Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Faculty of Medicine. Trakia University, 
StaraZagora. the applicant is the Head Assist. Prof. Yanka Dimitrova Karamalakova, PhD.

The presented scientific production, the accumulated teaching and research experience, 
the successful participation in a significant number of scientific projects and specializations 
outline the applicant as an respected and experienced university lecturer and researcher and give 
me full reason to announce my positive opinion and to vote with YES for awarding the 
academic position "Associate Professor" to the Head Assist. Prof. Yanka Dimitrova 
Karamalakova, PhD.

10.09.2020. Stara Zagora Member of a scientific jury:
/prof. Tatiana Vlaikova.PhD/


