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ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 

 

   

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 
 

От: Проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева; Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски“, Научна специалност - Електрични, 

магнитни и оптични свойства на кондензираната материя 

 

Относно: конкурс за професор в област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика,  професионално 

направление 4.1. Физически науки, по „Физика“ в АФ при 

ТРУ. 

 
1. Информация за конкурса 

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

физика“ в ТРУ, обявен в ДВ бр. 94/03.11.2020.  

Участвам в състава на научното жури по конкурса съгласно Заповед № 

88/15.01.2021 г. на Ректора на ТРУ. 

 

2. Кратка информация за кандидатите в конкурса 

Стефка Любова Атанасова е завършила ПУ „Паисий Хилендарски“, като 

магистър по специалност Физика през 1979 г. Защитава ОНС Доктор в ТРУ през 

1992 г. на тема „Приложение на спектралния анализ в близката инфрачервена 

област за определяне на хранителната стойност на обемисти фуражи“. От 1982 

г. последователно заема длъжностите асистент и ст. асистент във Висшия 

институт по зоотехника и ветеринарна медицина, а след това гл. асистент и 

доцент в ТРУ. Понастоящем е доцент доктор в катедра „Биохимия, 

микробиология и физика“ в ТРУ. 

 

3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 

Представените от доц. д-р Стефка Любова Атанасова научни активности 

напълно съответстват на минималните национални изисквания за ПН 4.1. 

Физически науки:  

По критерий А (мин. 50 т.) – 50 точки 
Има придобита ОНС доктор, защитена пред ВАК през 1992г. 

По критерий В (мин. 100 т.) – 102 точки 
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Представени са 6 бр. равностойни на монографичен труд публикации, 

които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация. 

По критерий Г (мин. 200 т.) – 206 точки 

Представени са 12 бр. публикации, които са реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация.  

По критерий Д (мин. 100 т.) – 100 точки 

Всички цитирания са в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация. 

По критерий Е (мин. 150 т.) – 260 точки 

- ръководство на успешно защитил докторант – 50 т.   

- участие в национален научен или образователен проект – 40 т.  

- участие в международен научен или образователен проект – 40 т.  

- ръководство на национален научен или образователен проект – 40 т. 

- ръководство на българския екип в международен научен или 

образователен проект - 50 т..  

- публикуван университетски учебник – 40 т. 

 

4. Оценка на учебно-преподавателската дейност за всеки кандидат 

Доц. д-р Стефка Атанасова има 39 годишен опит като преподавател във 

Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина и в ТРУ. Разработила 

е самостоятелно 8 лекционни курсове, които се предлагат на студенти от 5 

специалности на ТРУ. Провежда обучение на английски език по 3 дисциплини 

на студенти от специалност Ветеринарна медицина и на Еразъм студенти. 

Самостоятелно е разработила учебните програми по 6 дисциплини. Има 

успешно защитили дипломанти – 9 бакалаври и 3 магистри. Член е на 

методичния съвет на специалностите Екология и Аграрно инженерство. 

Участва в авторския колектив на три издания на ръководство за лабораторни 

упражнения по Физика с основи на биофизиката. Разработила е 1 електронен 

учебник и 2 електронни курса. 

 

5. Кратка характеристика на представените научни 

трудове/публикации 

За участие в конкурса са представени 18 научни статии  в издания, които 

са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация (Web of Science и Scopus). От тези статии четири са от списания с 

Q1, три са от списания с Q2, шест са от списания с Q3, четири са от списания с 

Q4 и една с импакт ранг, но без Q. 

В представените трудове основните изследвания са свързани със 

спектрален анализ в близката инфрачервена област от електромагнитния 

спектър (Near Infrared Spectroscopy - NIRS) и приложение на различни 

хемометрични методи за анализ на спектрални данни.  
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6. Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни 

приноси на кандидатите 

Основните приноси на кандидата са следните: 

 Направени са обширни изследвания, свързани с възможностите на 

спектралния анализ в близката инфрачервена област за анализ на краве 

мляко. 

 Изследвано е качеството на хранителни продукти чрез спектрален анализ в 

близката инфрачервена област. 

 Изследвана е антиоксидантната активност на различни продукти. 

 Изследвани са възможностите на спектроскопията във видимата и близката 

инфрачервена област за ранна диагностика на болести на растения. 

 Направени са едни от първите изследвания за приложението на 

аквафотомика при изследване на качеството на хранителни продукти и 

изследване на някои физиологични  процеси в растения. 

 Приложени са различни математически и статистически методи в 

биологичните изследвания. 

Високото качество на научните изследвания се доказва от големия брой 

цитати – над 800, регистрирани в Scholar Google, от които в базата данни Scopus 

и Web of Science са 417 без свързани цитирания, според справката от ЦУБ на 

ТРУ. Хирш индекса на доц. Стефка Атанасова в Scopus и Web of Science е 8. 

Не констатирам наличие на плагиатство в научната продукция на кандидата. 

 

7. Основни критични бележки и препоръки  

Нямам критични бележки. Препоръчвам някои от значимите научно-

приложни приноси да се оформят като патент или полезен модел. 

 

8. Заключение 

Документите и материалите, представени от Стефка Любова Атанасова, 

отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България и на Специфичните допълнителни изисквания на ТРУ, като 

публикациите и научните активности надвишават минималните национални 

изисквания за заемане на академичната длъжност „професор’. В работите на 

кандидата има оригинални научни и приложни приноси, които са получили 

международно признание чрез публикуването им в списания и научни 

сборници, издадени от международни академични издателства. Несъмнено 

трябва да се прибави и много активната преподавателска дейност на доц. 

Стефка Атанасова. Въз основа на всичко това подкрепям без колебание 

кандидатурата на доц. д-р Стефка Любова Атанасова за заемането на 

академичната длъжност „професор” в ТРУ. 

 

08.03.2021г     Подпис:       

гр. Пловдив      ……………………………….. 


