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ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 

 

   

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

От: Иван Танев Иванов, професор, доктор на науките (биофизика), 

 научна специалност Физика, Тракийски университет, пенсионер.  

 

Относно: конкурс за професор по научна специалност Физика, 

професионално направление 4.1 Физически науки, област на висшето образование 4. 

Природни науки, математика и информатика в АФ при ТРУ. 

 

1. Информация за конкурса: 

 

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

Аграрен факултет на Тракийски университет – Стара Загора, обнародван в „Държавен 

вестник” бр. 93/03.11.2020.  

В състава на научното жури по конкурса участвам съгласно Заповед № 88/ 

15.01.2021 г. на Ректора на ТрУ – Стара Загора. 

Като член на Научното жури декларирам, че нямам „частен интерес” по 

смисъла на  § 1, т. 3 от ДР на ЗРАСРБ и не съм „свързано лице”, по смисъла на § 1, т. 5 

от ДР на ЗРАСРБ с участниците в конкурса; нямам интерес, който да води до облага; 

не се намирам в зависимост, която да поражда съмнения за моята безпристрастност. 

 

2. Информация за кандидатите в конкурса 

 

Документи за участие в конкурса е подала Стефка Любова Атанасова, д-р, 

доцент в секция „Физика” на Катедра Биохимия, микробиология и Физика, АФ на ТрУ 

– Стара Загора.  

В 1975 година доц. Атанасова завършва Математическа гимназия „Никола 

Обрешков” в Казанлък, направление по математика. Същата година постъпва в 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и го завършва в 1979 година със 

специалност „физика”, квалификация магистър физик. В периода 1979-1982 г. работи 

като учител по физика в Руската езикова гимназия в град Русе. От 1982 до 1986 г. 

работи като асистент по физика към катедрата по Физика и Математика в тогавашния 

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, днес част от ТрУ – Стара 

Загора. Следващото ѝ кариерно развитие до днес е в посочената катедра на Аграрен 
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факултет на ТрУ – Стара Загора. През месец септември 1983 г. завършва курс по 

следдипломна специализация по „Молекулна спектроскопия” във Физическия 

факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, който се оказва решаващ 

за темата на бъдещата ѝ научна работа. В интервала 1986 – 1990 г. е старши асистент, а 

в 1991 г. е избрана за главен асистент. На следващата 1992 г. защитава дисертационен 

труд на тема „Приложение на спектралния анализ в близката инфрачервена област 

област за определяне на хранителната стойност на обемни фуражи”. В 2008 г. 

специализира в Indian Institute of Science, Bangalore, Индия, а в 2012 г. в NOFIMA, As, 

Норвегия. В годините 1997-1998 провежда 12-месечна специализация във факултета по 

агрокултура на университета на град Кобе, Япония (Kobe University, Agricultural 

Faculty, Japan). Темата на специализацията е „Спектрален анализ в близката 

инфрачервена област”. В 1999 година е избрана за доцент. Била е гост-лектор в 

Tsukuba University, Tsukuba, Япония; изнасяла е лекции в Indian Institute of Science, 

Department of Instrumentation, Bangalore, Индия; Indian Institute of technology, Kanpur, 

Индия; Kwansei Gakuin University, Sanda, Япония; Kobe University, Kobe, Япония; 

University of Udine, Италия; Uludağ University, Бурса, Турция. 

 

3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 

„професор” съгласно Приложение 8.1 на АФ на ТрУ – Стара Загора. 

 

Доц. Атанасова е представила таблица, изготвена съгласно това приложение, от 

която се вижда, че тя покрива всички групи минимални национални и допълнителни 

количествени изисквания към научната и преподавателската дейност, необходима за 

придобиване на академичната длъжност "професор" по посочената научна област и 

професионално направление.  

Така например, по група А от показатели тя получава необходимите 50 точки за 

защитен докторски труд, а по група В (т.3) от показатели тя получава 102 точки, при 

необходими 100, на основата на списък от публикации, равностоен на хабилитационен 

труд. Тук се включват общо шест публикации, които са реферирани и индексирани в 

базите данни Web of Science и Scopus със съответен импакт-фактор или импакт-ранг.  

По група Г (т.3) от показатели тя получава 206 (при необходими 200) точки, 

като представя списък от други 12 статии, които са реферирани и индексирани в базите 

данни Web of Science и Scopus със съответен импакт-фактор или импакт-ранг.  

По група показатели Д са необходими 100 точки, които могат да се получат от 

50 цитирания на научните трудове. Точно толкова точки се получават от 

представените 50 цитирания на статия, публикувана в 1999 година. В действителност, 

тази статия е цитирана общо 133 пъти.  
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По група показатели Е са необходими 150 точки, а се получават 260 точки. Те 

се натрупват от участието в значителен брой проекти (170 точки), написването на 

унивеситетски учебник (40 точки), а така също от научното ръководство на защитил 

докторант (50 точки). Докторантската защита е била под ръководство на двама научни 

ръководители от различни научни области.  

По тази точка може да се заключи, че минималните национални изисквания по 

всички групи показатели от таблица 8.1 са изпълнени. 

 

4. Оценка на преподавателската дейност 

 

Доц. Атанасова има 3 години преподавателски стаж като учител по физика, 16 

години като асистент, старши и главен асистент и 11 години доцент, което далеч 

надхвърля необходимия преподавателски стаж за академичната длъжност професор. 

Самостоятелно издава учебник по Физика с основи на Биофизиката, който е 

достъпен за студентите в електронен вариант. Участва в авторския колектив от 

катедрата по трикратното преиздаване на Ръководство за лабораторни упражнения по 

Физика с основи на Биофизиката, съответно в 1995, 2000 и 2009 година. Подготвил е 

електронните курсове на английски език «Дистанционни методи за анализ» и «Физика 

с основи на биофизиката» за студенти от специалност Ветеринарна медицина. 

Самостоятелно е разработил учебните програми по пет дисциплини за 

студентите от Аграрния факултет на ТрУ – Стара Загора: “Биофизика и биофизични 

методи на пречистване”; “Физика 1 и 2 част“; „Дистанционни методи за анализ”; 

„Недеструктивни методи за анализ на почви и растителна продукция” и „Физични и 

химични методи за анализ на селскостопански продукти”.  

Основните му курсове на преподаване (лекции и упражнения) е „Физика с 

основи на Биофизиката” на български и английски за студентите по ветеринарна 

медицина и „Физика 1 и 2 част” за студентите по Аграрно инженерство. Допълнително 

чете лекции по още шест дисциплини: „Биофизика и биофизични методи на 

пречистване”; „Основи на биофизиката”; „Дистанционни методи за анализ” (на 

български и английски); „Недеструктивни методи за анализ на почви и растителна 

продукция” (на български и английски); „Физични и химични методи за анализ на 

селскостопански продукти”; „Вятърна и слънчева енергия” на студентите от 

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

инженерство” и „Агрономство”. 

Била е научен ръководител на една докторантура и на 12 дипломни работи с 

успешна защита, съответно 9 за бакалаври и 3 за магистри.  
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Член е на методичния съвет на специалностите Екология и Аграрно 

инженерство.  

На основа на горните данни може да се даде много висока оценка на 

преподаветелския опит и степента на подготвеност на кандидата за заемане на 

академичната длъжност професор по физика. Конкурсът е обявен по научна 

специалност, която съответства на досегашната преподателска дейност на кандидата.  

 

5. Обща характеристика на представените научни публикации 

5.1.  Основните направления в изследователската дейност. 

 

За конкурса са представени общо 18 статии в пълен текст на английски, 

публикувани в български и международни списания след завършването на 

доцентурата. Наукометричните показатели на списанията са представени в следната 

таблица:  

 

№ на 

публикацията 

по ред 

SJR (импакт ранг 

на списанието) 

Категория (Q) 

на списанието 

Импакт фактор 

(IF) на 

списанието 

1 0.191 Q3 - 

2 0.142 Q4  - 

3 0.637 Q2 1.638 

4 0.191 Q3 - 

5 0.191 Q3 - 

6 1.341 Q1 3.998 

7 1.055 Q1 1.674 

8 0.876 Q1 1.715 

9 0.869 Q1 1.331 

10 0.872 Q1 1.311 

11 0.525 Q3 0.851 

12 0.108 Q4 - 

13 0.197 Q3 - 

14 0.142 Q4 - 

15 0.142 Q4 - 

16 - - - 

17 0.191 Q3 - 

18 0.481 Q2 2.072 
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Предоставена е официална справка от Централната библиотека на Тракийския 

унивеситет за цитируемостта на представените 18 статии и за импакт фактора и ранга 

на списанията, които са ги публикували. Представените количествени показатели на 

повечето статии показват едно задоволително средно научно ниво, като при 

публикациите с номера 3, 6, 7, 8, 9 и 18 се достига до показатели, характерни за 

значимите научни постижения. Общият импакт фактор на доц. Атанасова е 14.59. От 

18 представени статии доц. Атанасова е първи автор в две статии, втори в 9 статии, 

трети в три статии, четвърти или пети в четири статии.  

 

5.2. Основни научни и/или научно-приложни резултати. 

 

Основните резултати на кандидата са получени по време на научните 

специализации в чужбина и като ръководител и участник в няколко международни, 

национални и университетски проекта. Тук се вкючват проектите „Спектрометрични 

изследвания в близкия инфрачервен диапазон за определяне на състава и качеството на 

селскостопански продукти”; “Приложение на NIRS за бързо определяне на микробното 

замърсяване при хранителни продукти”; “Разработване на интелигентни технологии за 

оценка на качеството и безопасността на хранителни земеделски продукти” и др. По 

проекта „Спектрален анализ в близката инфрачервена област – алтернативен и бърз 

метод за определяне на основните почвени показатели” са публикувани няколко 

статии, които не са представени в конкурса. 

Основното научно направление в изследователската дейност на кандидата е 

прилагането на метода на абсорбционната спектроскопия в близката инфрачервена 

област за изследване състава и качеството на различни биопродукти и храни – месо, 

риба, мляко, вино. Това е доказан метод в хранително-вкусовата промишленост, 

животновъдството и разстениевъдството за бърз и точен анализ на състава и 

качеството на различни хранителни продукти. Основни предимства на метода са 

бързина, отсъствие на разрушително действие върху пробата, възможност за 

едновременен контрол на няколко параметъра, възможност за дистанционно предаване 

и компютърна обработка на данните. Недостатък на метода е ниската чувствителност и 

специфичност, поради което се налага получения спектър да се диференцира и 

получените разлики да се оценяват с подходящи програми за статическа обработка.  

В тази основна група се включват 11 публикации с номера 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 17 и 18, което прави 61 % от общия брой представени публикации. Вътре в тази 

група трябва да се откроят статиите с номера 7 с 134 цитирания, 8 с 97 цитирания, 9 с 

52 цитирания, 10 с 27 цитирания и 11 с 24 цитирания. Големият дял на този вид научна 

продукция и нейната висока оценка от международната научна общност показва 
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високата квалификация и големият принос на кандидата в тази област с важно 

стопанско значение. Показано е практическото значение на метода да оценя времето на 

замразяване на месото, да определя антиоксидантната активност на различните 

сортове вина, количеството на полезните съставки на млякото и наличието на 

соматични и бактериални клетки в него, да открива на ранен етап плесен по листата на 

краставиците и др.  

Важно достойнство на научната работа на кандидата е използването на 

специализирани програми за статистически анализ на данни. Използвани са 

програмите Statistica 6 for Windows; Pirouette 4.5 software (Infometrix, Woodinville, 

WA), регресионен анализ, тестът на Tukey за сравняване на средни стойности и др.  

Като статии с високо научно значение може да се посочат тези с номера 6 и 7. С 

помощта на посочения метод, в статия № 6 е изследвано състоянието на водата в 

растение (Haberlea rhodopensis), способно да се възстановява след дълъг период на 

суша. Показано е, че в сравнение с другите разстения, то използва друга стратегия за 

съхранение при крайно сухи условия, като освобождава свободната вода, а увеличава и 

запазва водата, чийто молекули са свързани с водородни връзки. В статията с най-

висока цитируемост (№ 7) е приложена трансмисионна абсорбционна спектроскопия 

за изследване качеството на нехомогенизирано мляко. В спектралната област от 700 до 

1100 nm най-добра точност е постичната при дебелина на пробата от 10 mm за 

определяне на масло и 1 mm за определяне на общ белтък, докато точността за 

определяне на лактоза не зависи от дебелината на пробата. Допълнителните обработки 

на спектралните данни не влияят на точността за определяне на общ белтък и масло. 

В четири от представените статии (№ 3, 4, 5, 6, 17) доц. Атанасова е прилагала 

различни статистически методи за обработване на получените от данни. Целите на 

тези изследвания са различни: определяне на етапа на бременност при кози (№ 3), 

определяне на особеностите на хромозомния състав на растението хеноподий (пачи 

крак), растящо в България (№ 4 и 5), определяне на състава на антиоксидантните 

съставки и на общата антиоксидантна активност на различни сортове грозде, 

отглеждано в България (17).  

В две от статиите (№ 14,15) абсорбционната спектроскопия в ултавиолетовата и 

видимата област е използвана за изследване на водни екстракти от пашкули с различен 

цвят. Установени са оптималните условия за получаване на извлеците, които съдържат 

белтъка серицин и допълнителни биоактивни вещества. Определени са абсорбционния 

спектър и антиоксидантната активност на тези екстракти като функция на цвета на 

пашкулите. Намерена е силна корелация между антиоксидантната активност на 

водните екстракти и параметрите на спектъра на отразената от самите пашкули 

светлина в близката инфрачервена област. 
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6. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

 

Представените публикации показват значителни научно-приложни приноси в 

областта на контрола на състава и качеството на хранителните продукти. Те 

потвърждават перспективността от използването на абсорбционната спектроскопия в 

инфрачервената област за тази цел. Това се доказва от факта, че статиите с номера от 7 

до 11, влизащи в този раздел, са публикувани в списания с висок импакт-фактор и са 

получили общо 334 цитирания. Висока оценка може да се даде и на резултатите, 

получени със същия физически метод и публикувани в статия № 6 съвсем наскоро. 

Тези резултати посочват един съвсем нов молекулярен механизъм с помощта на който 

някои растения преодоляват успешно условията на суша.     

 

7. Критични бележки и препоръки 

 

Нямам критични забележки и препоръки. Смятам, че е необходимо да се 

подчертае умението на доц. Стефка Атанасова да работи в колектив и да вгражда 

своята квалификация и резултати за осъществяване на общата цел. 

 

8. Заключение 

 

Богатият и продължителен преподавателски опит, количеството и качеството на 

реализираната научно-приложна продукция, международните връзки и признание са 

доказателство, че кандидатът покрива изискванията за заемане на академичната 

длъжност „професор” съгласно Приложение 8.1 на АФ на ТрУ – Стара Загора. На 

основа на представения доказателствен материал относно преподавателската, научно-

приложната и научноизследователска дейност на доц. Стефка Атанасова препоръчвам 

уважаемото научно жури да ѝ присъди академичната длъжност „професор”. 

 

 

Дата / място    Подпис:     ………………………..... 

                                                                        (Проф. Иван Т. Иванов, дб, дн) 

21 февруари 2021 г. 

Стара Загора 

 

 

 


