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ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 

 

   

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 
 

От: проф. д.ф.н Евгения Петрова Вълчева  
Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент 

Охридски”, професионално направление 4.1. физически науки 

 

 

Относно: конкурс за професор по  „Физика“, в област на висшето 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.1. физически науки, в АФ при 

ТРУ. 

 
1. Информация за конкурса 

Конкурсът е обявен за нуждите на катедра Биохимия, микробиология и физика, 

Аграрен факултет на ТРУ обявен в ДВ бр. 94/3.11.2020 г. 

Участвам в състава на научното жури по конкурса съгласно Заповед 

№88/15.01.2021 на Ректора на ТРУ. 

 
2. Кратка информация за кандидатите в конкурса 

За участие в обявения конкурс за професор единствен кандидат е доц. д-р Стефка 

Любова Атанасова, Тракийски Университет, Аграрен факултет. Доц. Атанасова има 

защитена дисертация за присъждане на ОНС “Доктор” на тема „Приложение на 

спектралния анализ в близката инфрачервена област за определяне на хранителната 

стойност на обемисти фуражи“ през 1992 г. Хабилитацията си е получила също от 

Тракийски Университет през 1999 г. Има следдипломна квалификация “Молекулна 

Спектроскопия” от Софийски Университет “Св. К. Охридски” и 12 –месечна 

специализация  Спектрален анализ в близката инфрачервена област от Kobe University, 

Agricultural Faculty, Япония. 

 
3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 

3.1. Изпълнение на изискванията по Приложение 8.1. 

Представеният от Доц. Атанасова комплект материали на електронен носител е в 

съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ) и на съответните правилници за прилагането му.  

Доц. Атанасова е приложила за конкурса общо 18 научни труда, 1 електронен 

учебник, ръководство за лабораторни упражнения. Публикациите от списъка не са 
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представяни досега за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ или за 

заемане на академичната длъжност „доцент“. От представените публикации четири са 

в списания с Q1, три са в списания с Q2, шест са в списания с Q3, четири са всписания 

с Q4 и една с импакт ранг. 

По отделните групи показатели доц. Атанасова представя следното: 

- В хабилитационния труд (към показател В4) са включени 6 публикации с 

категории Q1 (една), с Q2 (1), с  Q3(3) и една публикация с Q4, носещи 102 точки. Тези 

публикации са излезли от печат през периода 2018–2019 г., което е показател за 

изключителната активност на доц. Атанасова и актуалността на представените за 

рецензиране материали.  

- Публикациите извън хабилитационния труд към показател Г7 са общо 12. Всички 

са в реферирани международни издания, включващи 3 публикации в категория Q1, 2 в 

категория Q2, 3 в Q3, 3 в категория Q4, и 1 в списание с импакт-ранг. Периодът на 

публикуване, който обхващат е 1999-2019 г.  

- По показател Д са приложени необходимият минимум от 100 точки, но 

кандидатката има много по-висока цитируемост, надхвърляща многократно 

изисквания минимум.  

- По показател Е е представен един успешно защитил докторант със съвместно 

ръководство от двама ръководители, но от различни научни области. По същият 

показател се включват участие в 4 национални научни проекта, участие в 2 

международни научни проекта, Ръководство на национален научен проект -2, 

Ръководство на българския екип в международен научен проект  -1 и публикуван 

университетски учебник. Общо по този показател сумарният брой точки е 260, което 

значително надхвърля изискваните 150. 

Мога да резюмирам, че представените материали отговарят на критериите 

(минималните изисквания) за заемане на академичната длъжност „професор“ и на 

Правилника за развитие на академичния състав в ТУ и дори значително ги надхвърлят.  

 
4. Оценка на учебно-преподавателската дейност за всеки кандидат  

Доц. д-р Атанасова има дългогодишна преподавателска практика, като е изминала 

академичната стълбица от асистент до доцент в Тракийски Университет – Стара 

Загора. Автор е на редица курсове и е разработила електронен курс. Тя преподава на 

специалности “Екология”, “Ветеринарна медицина”, “Зооинженерство”, “Аграрно 

инженерство” и „Агрономство” от Тракийския Университет по дисциплините: 

Биофизика и биофизични методи на пречистване; Основи на биофизиката; Физика с 

основи на биофизиката; Физика 1 и 2 част; Дистанционни методи за анализ; 

Недеструктивни методи за анализ на почви и растителна продукция; Физични и 

химични методи за анализ на селскостопански продукти; Вятърна и слънчева енергия. 

Самостоятелно е разработила учебните програми по пет дисциплини. Участва в 

авторския колектив на три издания на ръководство за лабораторни упражнения по 

Физика с основи на биофизиката и е издала самостоятелно един електронен учебник: 

Физика с основи на биофизиката. Всички тези данни са доказателство за високото 

качество и съществения и принос в обучението в областта на обявения конкурс. 
 

5. Кратка характеристика на представените научни трудове/публикации 
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Основните направления в изследователската дейност на доц. Атанасова включват: 

Спектрален анализ в близката инфрачервена област; Приложение на спектралния 

анализ за анализ на фуражи, почви, мляко, месо, млечни продукти и др. 

Антиоксидантна активност на различни продукти. В приложената справка са 

формулирани пет основни направления с научно-приложен характер и приноси. 

Формулировките, проведените експерименти и изведените изводи са достоверни. По–

важни приноси и научно-приложни резултати са резюмирани, както следва: 

1. Спектрален анализ в близката инфрачервена област от електромагнитния спектър 

(Near Infrared Spectroscopy - NIRS) и приложение на различни хемометрични методи за 

анализ на спектрални данни  

 - за анализ на краве мляко, използван не само за определяне на химичния състав на 

млякото, но и за здравен скрининг; разработени са модели за класификация, получени 

чрез SIMCA (Soft Independent Modeling of Class Analogy) метод, които позволяват над 

93% правилно разграничаване на мляко от здрави и болни животни. 

- Изследване на качеството на хранителни продукти чрез спектрален анализ в близката 

инфрачервена област. Разработени са SIMCA модели за разграничаване на прясно и  

замразено-размразено месо на базата на спектралните характеристики.  

-  недеструктивно откриване на бактериално развитие в месни и млечни продукти.   

- недеструктивно определяне на антиоксидантните свойства на червени вина.  

- Изследване на антиоксидантните свойства на водоразтворими екстракти, получени  от 

пашкули на копринена буба (Bombyx mori).  

- ранна диагностика на болести на растения.   

2. Направени са едни от първите изследвания за приложението на аквафотомика при 

изследване на качеството на хранителни продукти и изследване някои физиологични 

процеси в растения  

3. Приложение на различни математически и статистически методи в биологичните 

изследвания. 

 

6. Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни приноси 

на кандидатите  

Искам да обърна внимание на факта, че изследванията са силно 

интердисциплинарни като изискват познания по използваните методики, които са 

строго физични и математически от една страна и биологичните обекти на изследване 

от друга. Извършена е многостранна и задълбочена експериментална работа; 

разработени са физични, химични и математически модели. Методите за 

недеструктивно окачествяване и безопасност на храни са от значителен принос. 

Научноизследователската дейност на кандидатката намира отзвук в многобройни 

цитирания в научната литература и в поддържане на дългогодишни международни 

сътрудничества и съвместни изследвания. 

 

7. Заключение 

След като се запознах с представените по конкурса документи, материали и научни 

трудове, и след анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-

приложни и приложни приноси, основателно давам положителна оценка. От 

направения анализ на педагогическата и научната дейност на доц. Атанасова смятам, 

че кандидатката напълно удовлетворява и дори надминава изискванията за заемане на 
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академичната длъжност „професор“, заложени в Закона за Развитие на Академичния 

Състав в РБ (ЗРАСРБ) и Правилника на Тракийския университет. 

Предлагам на уважаемото Научно жури да изготви доклад-предложение до 

Факултетния съвет на Аграрен факултет да избере доц. д-р Стефка Атанасова на 

академичната длъжност „професор“ за нуждите на катедра Биохимия, микробиология 

и физика. 

 

 

 
 

6.03.2021г. 

       Подпис:     

       /проф. д.ф.н Евгения Вълчева/ 
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OPINION 

 

From: Prof. Evgenia Petrova Valcheva, D.Sc. Faculty of Physics,  

Sofia University "St. Kliment Ohridski”, professional field 4.1. 

physical sciences 

Subject: 

competition for the academic position professor of "Physics", in the 

field of higher education 4. Natural sciences, mathematics and 

informatics, professional field 4.1. physical sciences, in AF at TRU 

. 

1. Information about the competition  

The competition was announced for the needs of the Department of Biochemistry, 

Microbiology and Physics, Faculty of Agriculture of TRU announced in SG no. 94 / 

3.11.2020 I participate in the composition of the scientific jury of the competition 

according to Order №88 / 15.01.2021 of the Rector of TRU. 

2. Brief information about the candidates in the competition  

The only candidate for participation in the announced competition for professor is Assoc. 

Prof. Dr. Stefka Lyubova Atanasova, Thracian University, Faculty of Agriculture. Assoc. 

Prof. Atanasova has defended her dissertation for the award of ONS "Doctor" on 

"Application of spectral analysis in the near infrared region to determine the nutritional 

value of bulky feed" in 1992. She also received her habilitation from the Thracian 

University in 1999, postgraduate qualification "Molecular Spectroscopy" from Sofia 

University "St. K. Ohridski” and 12-month specialization in Spectral analysis in the near 

infrared region by Kobe University, Agricultural Faculty, Japan. 

3. Fulfillment of the requirements for holding the academic position  

3.1. Fulfillment of the requirements under Annex 8.1.  

The set of materials presented by Assoc. Prof. Atanasova on electronic media is in 

accordance with the requirements of the Law for Development of the Academic Staff in 

the Republic of Bulgaria (ZRASRB) and the relevant regulations for its implementation. 

Assoc. Prof. Atanasova has submitted for the competition a total of 18 scientific papers, 1 

electronic textbook, manual for laboratory exercises. The publications from the list have 

not been presented so far for acquiring the educational and scientific degree "Doctor" or 

for holding the academic position "Associate Professor". Of the publications presented, 

four are in Q1 journals, three are in Q2 journals, six are in Q3 journals, four are Q4 

journals and one is an impact rank. 

By individual groups of indicators Assoc. Prof. Atanasova presents the following:  

- The habilitation paper (indicator B4) includes 6 publications with categories Q1 (one), 

with Q2 (1), with Q3 (3) and one publication with Q4, bearing 102 points. These 

publications were published in the period 2018-2019, which is an indicator of the 

exceptional activity of Assoc. Prof. Atanasova and the relevance of the materials 

submitted for review.  
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- The publications outside the habilitation work to indicator G7 are a total of 12. All are 

in referenced international publications, including 3 publications in category Q1, 2 in 

category Q2, 3 in Q3, 3 in category Q4, and 1 in a magazine with impact rank. The 

publication period they cover is 1999-2019. 

- According to indicator D, the required minimum of 100 points has been applied, but the 

candidate has a much higher citation rate, many times exceeding the required minimum.  

- Indicator E presents one successfully defended doctoral student with joint guidance 

from two supervisors, but from different scientific fields. The same indicator includes 

participation in 4 national research projects, participation in 2 international research 

projects, Management of a national research project -2, Management of the Bulgarian 

team in an international research project -1 and a published university textbook. In total, 

the total number of points on this indicator is 260, which significantly exceeds the 

required 150. I can summarize that the submitted materials meet the criteria (minimum 

requirements) for holding the academic position of "professor" and the Regulations for 

the development of the academic staff at the Technical University and even significantly 

exceed them. 

4. Evaluation of the teaching activity for each candidate  

Assoc. Prof. Dr. Atanasova has many years of teaching practice, having passed the 

academic ladder from assistant to associate professor at the Thracian University - Stara 

Zagora. She is the author of a number of courses and has developed an e-course. She 

teaches in the specialties "Ecology", "Veterinary Medicine", "Zooengineering", 

"Agricultural Engineering" and "Agronomy" from the Thracian University in the 

disciplines: Biophysics and biophysical methods of purification; Fundamentals of 

biophysics; Physics with basics of biophysics; Physics 1 and 2 part; Remote analysis 

methods; Non-destructive methods for analysis of soils and plant products; Physical and 

chemical methods for analysis of agricultural products; Wind and solar energy. She has 

independently developed curricula in five disciplines. Participates in the author's team of 

three editions of a manual for laboratory exercises in Physics with the basics of 

biophysics and has published an electronic textbook: Physics with the basics of 

biophysics. All these data are proof of the high quality and significant contribution to the 

training in the field of the announced competition. 

5. Brief description of the presented scientific papers / publications  

The main directions in the research activity of Assoc. Prof. Atanasova include: Spectral 

analysis in the near infrared region; Application of spectral analysis for analysis of feed, 

soil, milk, meat, dairy products, etc. Antioxidant activity of various products. In the 

attached reference are formulated five main areas of scientific and applied nature and 

contributions. The formulations, the conducted experiments and the conclusions are 

reliable. More important contributions and applied research results are summarized as 

follows:  

1. Near Infrared Spectroscopy (NIRS) and application of various chemometric methods 

for spectral data analysis. 

- for the analysis of cow's milk used not only to determine the chemical composition of 

the milk but also for health screening; classification models obtained by the SIMCA (Soft 
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Independent Modeling of Class Analogy) method have been developed, which allow over 

93% correct differentiation of milk from healthy and sick animals. 

- Study of food quality by spectral analysis in the near infrared region. SIMCA models 

have been developed to distinguish between fresh and frozen-thawed meat based on 

spectral characteristics. 

- non-destructive detection of bacterial development in meat and dairy products. 

- non-destructive determination of the antioxidant properties of red wines. 

- Study of the antioxidant properties of water-soluble extracts obtained from silkworm 

cocoons (Bombyx mori). 

- early diagnosis of plant diseases. 

2. One of the first studies on the application of aquafotomy in the study of food quality 

and study of some physiological processes in plants 

3. Application of various mathematical and statistical methods in biological research. 

6. Synthesized assessment of the main scientific and scientific-applied contributions of 

the candidates 

I would like to draw attention to the fact that research is highly interdisciplinary, requiring 

knowledge of the methods used, which are strictly physical and mathematical on the one 

hand and the biological objects of research on the other. Versatile and in-depth experimental 

work was performed; physical, chemical and mathematical models have been developed. 

Non-destructive food quality and safety methods are a significant contribution. The 

candidate's research activity is echoed in numerous citations in the scientific literature and in 

the maintenance of long-standing international cooperation and joint research.  

7. Conclusion  

After getting acquainted with the documents, materials and scientific works submitted at the 

competition, and after analyzing their significance and the scientific, scientific-applied and 

applied contributions contained in them, I justifiably give a positive assessment. From the 

analysis of the pedagogical and scientific activity of Assoc. Prof. Atanasova I believe that the 

candidate fully satisfies and even exceeds the requirements for the academic position of 

"professor" set in the Law for Development of the Academic Staff in the Republic of 

Bulgaria I propose to the esteemed Scientific Jury to prepare a report-proposal to the Faculty 

Council of the Faculty of Agriculture to select Assoc. Prof. Dr. Stefka Atanasova for the 

academic position of "Professor" for the needs of the Department of Biochemistry, 

Microbiology and Physics. 

 

6.03.2021г. 

       /Prof. Evgenia Valcheva/ 

 


