
 1 

 

  

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 

 

   

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 
 

От: проф. д-р Димана Илиева Назърова от Институт по оптически 

материали и технологии “Акад. Йордан Малиновски“ – Българска 

академия на науките – научна специалност „Физика на вълновите 

процеси“, научно направление 4.1. Физически науки, научна област 4. 

Природни науки, математика и информатика 

 

 

Относно: конкурс за професор по научна специалност „Физика“/научно 

направление 4.1. Физически науки, научна област 4. Природни 

науки, математика и информатика в АФ при ТРУ. 

 

1. Информация за конкурса 

Конкурсът е обявен за нуждите на факултет на ТРУ обявен в ДВ бр. 

94/03.11.2020 г. 

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 

В конкурса участва единствен кандидат доц. д-р Стефка Любова 

Атанасова от Аграрен факултет на Тракийски Университет гр. Стара 

Загора 

Доц. Стефка Атанасова от 20 години работи в Тракийския 

Университет в Стара Загора, като в последните 12 години заема 

академичната длъжност доцент в този университет. 

 

3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната 

длъжност 

За участие в конкурса кандидатът доц. д-р Стефка Атанасова е 

представила 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 
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списания с Q2, шест са от списания с Q3, четири са от списания с Q4 и 

една с импакт ранг, но без Q. 

Те включват: 

- равностойни на Хабилитационен труд – научни публикации в 

издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация (Web of Science и Scopus) (показател В) – 6 

бр.;   

- научни публикации в издания, които са реферирани и индексирани в 

световно-известни бази данни с научна информация (Web of Science и 

Scopus), извън хабилитационния труд, (показател Г, точка 3) - 12 бр. 

В 11 от приложените научни трудове кандидатът е първи или втори 

автор.  

За участие в конкурса също така са приложени и 50 цитирания в 

научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация, както и ръководство на един успешно 

защитил докторант, 6 участия в научни проекти, от които 4 са участия в 

национални и 2 са в международни научни или образователни проекти,  3 

ръководства на проекти от които 2 национални и един международен и 

един учебник. 

Представените от доц. Стефка 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 в Тракийски Университет, Стара Загора, 

на тема: „Приложение на спектралния анализ в близката инфрачервена 

област за определяне на хранителната стойност на обемисти фуражи“ 

Диплома: (№ / дата) 22755 / 02.12.1992, защитена пред ВАК през 1992. 

По критерий В (мин. 100 т.) – 102 точки 

Представени са 6 бр. публикации по показател В-1. Хабилитационен 

труд – научни публикации в издания, които са реферирани и индексирани 

в световноизвестни бази данни с научна информация (Web of Science и 

Scopus).  

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

Представени са 12 бр. публикации, по показател Г-3: Научна 

публикация в издания, които са реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация (Web of Science и 

Scopus), извън хабилитационния труд.  

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 показател Д-1. 
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По критерий Е (мин. 150 т.) – 260 точки 

Е-2 (Ръководство на успешно защитил докторант -  Мима Христова 

Тодорова – 50 т. 

Е-3 (Участие в национален научен или образователен проект) – 40 т.  

Е-4 (Участие в международен научен или образователен проект) – 40 

т. 

Е-5 (Ръководство на национален научен или образователен проект) – 

40 т. 

Е-6 (Ръководство на българския екип в международен научен или 

образователен проект) – 50 т. 

Е-8 (Публикуван университетски учебник или учебник, който се 

използва в училищната мрежа) – 40т. 

 

4. Оценка на учебно-преподавателската дейност за всеки кандидат  

Доц. Стефка Атанасова има 3 години опит като преподавател по 

Физика в средното образование и 39 години опит като преподавател във 

висши учебни заведения на студенти от различни специалности по 

дисциплината: “Физика с основи на биофизиката”. Преподавателския и 

опит е без съмнение. 

 

5. Кратка характеристика на представените научни 

трудове/публикации 

В представените трудове основните изследвания са свързани с 

изследване на възможностите на спектралния анализ в близката 

инфрачервена област и приложение на различни методи за анализ на 

спектрални данни. Те са в три основни направления по моя преценка: 

1. Анализ на краве мляко в различни спектрални под диапазони.   

Установена е точността на определяне на мазнини, протеин и лактоза в 

зависимост от спектралния диапазон и други фактори. Определени са най-

значимите за точното определяне на факторите дължини на вълните. 

Изследвана е възможността за определяне на общият брой соматични 

клетки и електропроводимостта на мляко, като показатели за здравето на 

кравите и качеството на млякото. Значимостта на тези изследвания се 

потвърждава от многобройните цитати над 300. 

2. Установяване на качеството на хранителни продукти. 

Изследвана е възможността за използване на спектралния анализ в 

близката инфрачервена област за: 

- недеструктивно разграничаване на прясно и замразено и след това 

размразено месо; 

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

- недеструктивно определяне на антиоксидантните свойства на 

червени вина; 

- изследване на антиоксидантните свойства на водоразтворими 

екстракти, получени от пашкули на копринена буба. 

3. Ранна диагностика на болести на растения.  

Установени са значителни разлики между спектрите на здрави, заразени, 

но без развити видими признаци на болест и растения с признаци на 

болест. 

 

6. Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни 

приноси на кандидатите 

В работите на кандидата има оригинални научни и научно-

приложни приноси, които са получили международно признание, чрез 

публикуването им в списания, издадени от международни академични 

издателства, както и чрез многобройните цитирания. Голямата 

цитируемост е неоспоримо доказателство за високото ниво на научната 

дейност на кандидата доц. д-р Стефка Атанасова. 

 

7. Основни критични бележки и препоръки  

Нямам критични бележки. 

 

8. Заключение 

Документите и материалите, представени от доц. д-р Стефка 

Атанасова, отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и на специфичните 

допълнителни изисквания на Тракийския Университет Стара Загора, като 

публикациите и научните активности надвишават минималните 

национални изисквания за заемане на академичната длъжност „професор“. 

Като имам предвид цялостната преподавателска и научно-изследователска 

дейност на доц. д-р Стефка Атанасова, както и същността и значимостта 

на приносите в научните публикации за участие в конкурса, убедено 

подкрепям нейната кандидатура за заемането на академичната длъжност 

„професор” в Тракийския Университет. 

 

 

02.03.2021г./гр. София 

Дата / място    Подпис:     

      проф. д-р Димана Илиева Назърова 


