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ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 

 

   

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 
 

От: Проф. дфн Елена Вадимовна Стойкова; 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 Аграрния факултет на ТРУ в ДВ бр. 

94/03.11.2020.  

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 

Единствен кандидат в конкурса е доцент д-р Стефка Любова Атанасова; 

Катедра „Биохимия, Микробиология и Физика“, Аграрен факултет, Тракийски 

Университет. Доц. Стефка Атанасова започва професионалната си дейност като учител 

по физика в Руската езикова гимназия в Русе през 1979 г. В периода от 1982 г.  до 

1990г. тя е асистент и старши асистент във Висшия институт по зоотехника и 

ветеринарна медицина в Стара Загора. От 1991 г. до 1999 г. е главен асистент в 

Аграрния факултет на ТРУ, а през 1999 г. заема академичната длъжност „доцент“. 

През 1992 г. защитава дисертация за ОНС „доктор“. През 1997-1998 г. осъществява 

едногодишна специализация в Kobe University, Agricultural Faculty, Япония. По 

конкурса са предоставени справки от Централната Университетска библиотека на ТРУ 

за публикациите с импакт-фактор и импакт-ранг на доц. Стефка Атанасова и за 

цитиранията в Scopus и Web of Science. Доц. Стефка Атанасова участва в 6 в научно-

изследователски/образователни проекта (4  национални и 2 международни) и е  

ръководител на 3  проекта (2  национални  и  един  международен).  

 

3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната 

длъжност „професор“ 
Прегледът на представената справка-декларация на доц. Стефка Атанасова 

показва, че тя изпълнява минималните национални изисквания за „професор“ в 

областта на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.1.Физически науки. Натрупаните от кандидата точки по 
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показател „А“ са 50 при 50 минимални, по показател „В“ – 102 при 100 минимални, по 

показател „Г“ – 206 при 200 минимални, по показател „Д“ – 100 при минимални 100, 

по показател „Е“ – 260 при минимални 150. Представените от доц. Стефка Атанасова 

наукометрични данни съществено надвишават минималните изисквания за 

академичната длъжност „професор“. 

4. Оценка на учебно-преподавателската дейност  
Доц. Стефка Атанасова има активна преподавателска дейност, като участва в 

обучението на студенти от специалностите “Екология”, “Ветеринарна медицина”, 

“Зооинженерство”, “Аграрно инженерство” и „Агрономство” от ТРУ по дисциплините: 

1) Биофизика и биофизични методи на пречистване; 2) Основи на биофизиката; 3) 

Физика с основи на биофизиката; 4) Физика 1 и 2 част; 5) Дистанционни методи за 

анализ; 6) Недеструктивни методи за анализ на почви и растителна продукция; 7) 

Физични и химични методи за анализ на селскостопански продукти; 8) Вятърна и 

слънчева енергия. Доц. Стефка Атанасова е провеждала обучение на английски език на 

студенти от специалност „Ветеринарна медицина“ по дисциплината Физика с основи 

на биофизиката, както и на Еразъм студенти по дисциплините Дистанционни методи 

за анализ и Недеструктивни методи за анализ на почви и растителна продукция. 

Трябва да се отбележат самостоятелно разработените от кандидата съвременни учебни 

бакалавърски и магистърски програми за преподаваните дисциплини с акцент върху 

аерокосмическите методи в метеорологията, климатологията, агрономството и 

екологията, недеструктивните методи за изследване, приложението на спектрални 

методи в прецизното земеделие,  приложение на оптични и спектрални методи за 

анализ, рефрактометрия и поляриметрия. 

Доц. Стефка Атанасова участва в авторските колективи на три издания на 

ръководство за лабораторни упражнения по Физика с основи на биофизиката. Тя е 

автор на електронен учебник по Физика с основи на биофизиката. Разработила е 

електронни курсове по Дистанционни методи за анализ и Физика с основи на 

биофизиката. Член е на методичния съвет на специалностите „Екология“ и „Аграрно 

инженерство“. Има 12 успешно защитили дипломанти – 9 бакалаври и 3 магистри. 

Ръководител е на един успешно защитил докторант. 

 

5. Кратка характеристика на представените научни 

трудове/публикации 
За участие в конкурса са представени общо 18 публикации в издания, които са 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (Web 

of Science и Scopus). Тези публикации не са били представяни за придобиване на 

образователна и научна степен (ОНС) „доктор“ или за заемане на академичната 

длъжност „доцент“. От представените публикации 17 притежават категория Q както 

следва: 4 публикации с Q1, 3 публикации с Q2, 6 публикации с Q3 и 4 публикации с 

Q4. Една от представените публикации е с импакт-ранг. Като равностойни на 

хабилитационен труд са обединени 6 публикации (една Q1, една Q2, три Q3 и една 

Q4), обнародвани през 2018 и 2019 г. Останалите 12 публикации обхващат периодите 

от 1999 до 2011 (7 публикации) и 2018 – 2020 (5 публикации). В 11 от публикациите 

доц. Стефка Атанасова е първи или втори автор. 

Изследванията на кандидата в представените за конкурса трудове са посветени на 

спектралния анализ на хранителни продукти в близката инфрачервена (ИЧ) област с 
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помощта на съвременни хемометрични методи за прогнозиране, разпознаване по 

признаци и класифициране. Спектроскопията в близката ИЧ област в съчетание с 

хемометрична обработка на данните е приложена за характеризиране на различни 

обекти и решаване на различни задачи като  

1) анализ на съставките на нехомогенизирано краве мляко и установяване на 

оптималните параметри за запис на спектралните данни за постигане на висока 

точност (публикации 7 – 11) ;  

2) характеризиране с високо ниво на достоверност на качеството на хранителни 

продукти (неразрушаващо разграничаване на прясно и размразено пилешко месо, 

откриване на бактериално развитие в месни и млечни продукти като различни видове 

колбаси и кашкавали, класификация на млечни проби в зависимост от присъствието 

или отсъствието на бактерии - публикации 1, 12 и 13); 

3) изследване на антиоксидантната активност на червени вина, на 

водоразтворими екстракти от пашкули на копринена буба за установяване на 

корелация между антиоксидантната активнст и спектралните характеристики, на 12 

сорта червено винено грозде и 8 сорта червено трапезно грозде, отглеждани в различни 

географски региони, както и определяне на съдържанието на транс-ресвератрол и 

кверцетин и антиоксидантния капацитет на виненото грозде и вина от различни 

региони в България и от две различни години (публикации 2, 14, 15, 17, 18);  

4) ранна диагностика на болести на растения (публикация 16);  

5) изследване на качеството на хранителни продукти и физиологични процеси с 

методите на аквафотомиката (публикации 1 и 6).   

Отличителна особеност на проведените от доц. Стефка Атанасова изследвания 

е прилагането на различни математически и статистически методи. Направено е 

математично описание на зависимостите между срока на бременност при кози и някои 

биометрични параметри на плода, измерени in-vivo чрез ултразвуков ехограф 

(публикация 3). Приложени са методът на главните компоненти и клъстерен анализ за 

изследване на кариотипните характеристики на растителни популации в България 

(публикации 4 и 5).  

6. Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни 

приноси на кандидата 
Проведените от доц. Стефка Атанасова изследвания са оригинални и имат 

голяма приложна стойност, тъй като предлагат последователност от измервания и 

съпътстваща статистическа обработка и моделиране за разпознаване и оценка на 

качеството на хранителни продукти. Извършена е огромна по обем работа чрез 

прилагане на спектралния анализ в близката ИЧ област и статистическата обработка с 

помощта на съвременни методи за установяване на взаимовръзки и осигуряване на 

достоверност. Резултатите са публикувани в списания с импакт-фактор и импакт-ранг 

и са привлекли вниманието на международната научна общност, както се вижда от 

списъка с многобройни цитиранията на трудовете на кандидата. Разработените от доц. 

Стефка Атанасова ефективни подходи за недеструктивно характеризиране на 

качеството на хранителни продукти значително обогатяват съдържанието на 

лекционните курсове в Аграрния факултет на ТРУ и са основа за успешна проектна 

дейност. 

7. Основни критични бележки и препоръки  
Нямам критични бележки и препоръки. 



 4 

 

8. Заключение 

 
Научните и научноприложни приноси на доц. Стефка Атанасова са на високо 

професионално ниво, което се потвърждава от дългия списък с публикации с нейно 

участие в списания в международните бази данни  Scopus и Web of Science и високата 

цитируемост на резултатите.  Кандидатът има сериозна преподавателска дейност в  

областта  на тематиката  на  конкурса и работи по много научно-изследователски 

проекти. 

Представените по конкурса документи  дават основание да се заключи,  че доц. 

Стефка Атанасова отговаря напълно на условията за заемане на академичната 

длъжност „професор”, съгласно  ЗРАСРБ,  Правилника  за прилагане на  ЗРАСРБ и  

специфичните изисквания за  развитие на  академичния състав  на ТРУ. Тя  притежава 

ОНС  „доктор” и над 20 години трудов стаж по специалността като доцент. С общо 718 

точки доц. Стефка Атанасова надвишава минималните изисквани 600 точки за заемане 

на академичната длъжност „професор“. Трудовете  по настоящия конкурс не се 

припокриват с трудовете, представени  за  придобиването на ОНС  „доктор” и 

академичната длъжност „доцент“.  

Въз  основа  на това убедено изказвам положително становище  относно избора 

на доц. д-р Стефка Любова Атанасова за заемане  на  академичната длъжност 

„професор” от Факултетния Съвет по текущия конкурс в област  на  висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.1 Физически науки (Физика) за   нуждите   на Аграрния факултет   на 

Тракийския университет, Стара Загора.   

 

 

 

12 март 2021 / София    Подпис:    

       /проф.дфн Елена Стойкова/ 


