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ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 

 

   

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

 

От: проф. д-р Емилия Миткова Михайлова 

Научна специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на 

кондензираната материя 

Аграрен Университет Пловдив 

 

Относно: конкурс за професор 

 

по област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика; професионално направление 4.1. Физически науки, 

специалност „Физика“в АФ при ТРУ. 

 

1. Информация за конкурса 

 

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

94/ 03 ноември 2020.  

 

Участвам в състава на научното жури по конкурса съгласно Заповед 

№ 88/ 15.01.2021 на Ректора на ТРУ. 

 

 

2. Информация за кандидатите в конкурса 

 

За участие в обявения конкурс са подадени документи от един кандидат: 

доц. д-р  Стефка Любова Атанасова от катедра „Биохимия, микробиология 

и физика, Аграрен факултет, Тракийски Университет – Стара Загора. 
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Кратка биографична справка: 

 

1999 г. – досега -  Доцент, Тракийски Университет, гр. Стара  Загора; 

 

1991-1999 г. – Главен асистент, Тракийски Университет, гр. Стара  

Загора; 

 

1986-1990 г. – Старши асистент, Висш Институт по зоотехника и 

ветеринарна медицина, гр. Стара  Загора; 

 

1979-1986 г. – Асистент, Висш Институт по зоотехника и ветеринарна 

медицина, гр. Стара  Загора; 

 

1979-1982 г. – Учител по физика, Руска езикова гимназия, гр. Русе; 

 

1997-1998 г.- 12 месеца специализация по тема „Спектрален анализ в 

близката инфрачервена област“ в Kobe University, Япония; 

 

1992 г. – Доктор - Тракийски Университет, ВАК с дисертация на тема 

“Приложение на спектралния анализ в близката инфрачервена област за 

определяне на хранителната стойност на обемисти фуражи”; 

 

 1975 г. – 1979 г. – ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност „Физика”- 

магистър; 

 

3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната 

длъжност 

Кандидатът доц. д-р  Стефка Любова Атанасова изпълнява всички 

минимални национални  и допълнителни изисквания към научната  и 

преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна 

степен и за заемане на академичната длъжност "професор" по научна 

област 4. Природни науки, математика и информатика по приложение 8.1. 

от  Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния 

състав в Република България, както следва: 

 



 3 

По група показатели „А“ – 50 т.  

По група показатели „В“ – 102 т. 

По група показатели „Г“ – 206 т. 

По група показатели „Д“ – 100 т. 

По група показатели „Е“ – 260 т. 

 

Оценка на преподавателската дейност 

 

Преподавателски стаж: 

Към 03. 11. 2020 г. доц. д-р  Стефка Любова Атанасова има 

преподавателски стаж повече от 35 години. Академичната компетентност 

на кандидата по професионално направление 4.1. Физически науки, 

специалност „Физика“ е несъмнена. Доц. д-р  Стефка Любова Атанасова е: 

 обучавала студенти от специалностите “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.  

 обучавала на английски език студенти от специалност Ветеринарна 

медицина по дисциплината Физика с основи на биофизиката;  

 обучавала на английски език Еразъм студенти по дисциплините 

Дистанционни методи за анализ и Недеструктивни методи за анализ на 

почви и растителна продукция  

 разработила самостоятелно учебните програми по дисциплините:  

- “Биофизика и биофизични методи на пречистване” за специалност 

“Екология”,“  

- “Физика 1 и 2“ част за специалност “Аграрно инженерство”;  

- „Дистанционни методи за анализ” за специалностите Екология, 

Агрономство, Зооинженерство и Аграрно инженерство; 
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- „Недеструктивни методи за анализ на почви и растителна продукция” за 

специалностите Агрономство и Аграрно инженерство;  

- „Физични и химични методи за анализ на селскостопански продукти” за 

магистърски програми в Аграрния факултет на Тракийския Университет.  

Доц. д-р  Стефка Любова Атанасова участва в авторския колектив на три 

издания на ръководство за лабораторни упражнения по Физика с основи 

на биофизиката: 

 П. Дюлгерова, С. Атанасова, Н. Такучев. 1995. Физика с основи на 

биофизиката - ръководство за лабораторни упражнения, Издателство 

НИС на Тракийски Университет, Стара Загора. ISBN 954-8180-40-5.  

 П. Дюлгерова, С. Атанасова, Н. Такучев. 2000. Ръководство за 

лабораторни упражнения по Физика с основи на биофизиката, 

Издателство Кота, Стара Загора. ISBN 954-9584-37-2.  

 П. Дюлгерова, С. Атанасова, Н. Такучев. 2009. Физика с основи на 

биофизиката - ръководство за лабораторни упражнения, Издателство 

Кота, Стара Загора. ISBN 978-954-305-274-5.  

Доц. д-р  Стефка Любова Атанасова издава самостоятелно електронен 

учебник по  

„Физика с основи на биофизиката“ (https://edu.uni-

сz.bg/book/24.AF_Fizika%20s%20osnovi%20na%20biofizikata-StAtanasova/ 

ISDN 978-954-338-081-7) 

Кандидатът е подготвил следните електронни курсове:  

 Дистанционни методи за анализ- https://edu.uni-

sz.bg/course/view.php?id=215  

 Физика с основи на биофизиката за студенти от специалност 

Ветеринарна медицина на анг. език - https://edu.uni-

sz.bg/course/view.php?id=450  

Доц. д-р  Стефка Любова Атанасова е член на методичен съвет на 

специалностите Екология и Аграрно инженерство.  

Успешно защитили дипломанти – бакалаври – 9; 

Успешно защитили дипломанти магистри – 3; 

Успешно защитил докторант – 1 - Мима Христова Тодорова. 

 

4. Обща характеристика на представените научни трудове/ 

публикации 
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Научен стаж: 

Към 03.11. 2020 г.  доц. д-р  Стефка Любова Атанасова има научен стаж 

повече от 35 години. За това време тя участва активно в международни и 

национални научно-изследователки проекти както следва: 

 

 Доц. д-р  Стефка Любова Атанасова е участник в 6 международни 

проекта:  

- “Near Infrared Spectroscopy (NIRS) - a Uniform Measuring Technology for 

Sustainable Dairy Production System”, 1997-2000, в Kobe University, Япония.  

- Българо-Индийски проект по програмата за научно-техническо 

сътрудничество между Индия и България – „Application of non-invasive, 

NIR and fiber optic techniques for bacteria detection and identification in 

biofluids and animal products”. 2004-2009.  

- „Assessment, reduction and prevention of air, water and soil pollution in Stara 

Zagora region”, 2009-2011.  

- „International Training Program (ITP): Practical Training Program of Young 

Researchers for Strategic Bioresource Utilization and Preservation Aiming at 

Match-Making between EU and Asia to Avoid Food Crisis”, 2008-2012 г.  

- AgroF-MM, Erasmus KA2, AgroSUP Dijon, France, 2015-2018.  

- COST Action CA19145 - EUROPEAN NETWORK FOR ASSURING FOOD 

INTEGRITY USING NON-DESTRUCTIVE SPECTRAL SENSORS 

(SensorFINT) 2020-2023.  

 Доц. д-р  Стефка Любова Атанасова е ръководител на 2 научни проекти 

финансирани от Фонд Научни Изследвания:  

- СС 639/1997. Спектрометрични изследвания в близкия инфрачервен 

диапазон за определяне на състава и качеството на селскостопански 

продукти, 1997-1998 г.  

- УСС401/2006. Спектрален анализ в близката инфрачервена област – 

алтернативен и бърз метод за определяне на основните почвени 

показатели. 2006-2009 г.  

 Доц. д-р  Стефка Любова Атанасова участник в 3 научни проекта 

финансирани от Фонд Научни Изследвания:  

- СС 95/1991 г. Метаболизъм на протеина и оценка на нуждите при 

преживните животни. 1991-1993 г.  
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- СС 1608/2006. Приложение на NIRS за бързо определяне на микробното 

замърсяване при хранителни продукти. 2006-2009 г.  

- Д002-143/2008 – „Разработване на интелигентни технологии за оценка на 

качеството и безопасността на хранителни земеделски продукти” – 2008-

2012г.  

 Доц. д-р  Стефка Любова Атанасова е участник в 3 национални 

програми: 

- BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно 

обучение в системата на висшето образование” 2012-2014  

- Националната научна програма „Здравословни храни за силна 

биоикономика и качество на живот“2018-2022 като ръководител на 

работен пакет.  

- Националната научна програма „Европейски научни мрежи“, проект 

“GREENANIMO”  

 

Кандидатът в конкурса е представил достатъчен брой научни 

трудове, публикувани след материалите, използвани при участието в 

конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент". Научната 

и преподавателската квалификация на доц. д-р Стефка Любова 

Атанасова е несъмнена. 

 

 

5. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

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 SJR индикатор Q1, три са от списания с SJR индикатор Q2, 

шест са от списания с SJR индикатор Q3, четири са от списания с SJR 

индикатор Q4 и една с импакт ранг.  

В представените трудове основните изследвания са свързани със 

спектрален анализ в близката инфрачервена област от електромагнитния 

спектър (Near Infrared Spectroscopy - NIRS). 

В научните разработки на кандидата има оригинални научни и научно-

приложни приноси, които са получили международно признание, като 
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всички са публикувани в международни списания, имащи SJR индикатор 

или импакт ранг. 

 Основните научно-приложни приноси на кандидата са в областта на 

физика на храните с приложение на  спектралния анализ в близката 

инфрачервена област за оценка качеството на някои специфични 

видове храни: нехомогенизирано мляко, прясно и размразено пилешко 

месо, червени вина, винено и трапезно грозде. 

i. Използвани са възможностите на спектралния анализ в близката 

инфрачервена област за анализ на краве мляко. За първи път са 

получени и анализирани спектри в различни спектрални 

диапазони на нехомогенизиранo мляко. Установена е точността 

на определяне на мазнини, протеин и лактоза в зависимост от 

спектралния диапазон, дебелината на слоя мляко, математическа 

обработка на спектралните данни, индивидуалните особености 

на млякото от различните крави и наличието на мляко от 

маститни крави. Определени са най-значимите за определянето 

на мазнини, протеин и лактоза дължините на вълните за всеки от 

двата изследвани спектрални диапазона, 700-1100 nm и 1100 - 

2500 nm чрез анализ на PLS регресионни уравнения. 

Значимостта на тези изследвания се потвърждава от факта, че са 

цитирани досега 334 пъти в Web of Science и Scopus, както и в 

книги и дисертации. 

ii. Изследвана е възможността за използване на спектралния анализ 

в близката инфрачервена област за недеструктивно 

разграничаване на прясно и замразено и след това размразено 

пилешко месо. Разработени са SIMCA модели за разграничаване 

на прясно и замразено-размразено месо на базата на 

спектралните характеристики. Проверката на тези модели с 

независима група проби показва, че правилна класификация е 

получена за 94,4% от пробите с модела за прясно месо и 96,8% 

от пробите с модела за замразено-размразено месо. 

iii. Изследвана е възможността за използване на спектралния анализ 

в близката инфрачервена област за недеструктивно откриване на 

бактериално развитие в месни и млечни продукти. Анализирани 

са моделни проби от кашкавал и колбас, контаминирани с 3 
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бактериални видове: Listeria monocytogenes, Escherichia coli и 

Staphylococcus aureus. Установени разлики в спектрите както на 

контаминираните и неконтаминираните проби, така и на 

контаминираните в зависимост от вида бактериите. 

Разработените SIMCA модели на базата на спектралните 

характеристики показват между 96.3 и 100% правилна 

класификация. Показано е, че развитието на бактерии в 

изследваните проби ги променя по специфичен начин и това е 

спектрално различимо. 

iv. Изследвана е възможността за прилагане на спектралния анализ 

в близката инфрачервена област като способ за недеструктивно 

определяне на антиоксидантните свойства на червени вина. 

Показано е, че NIR спектроскопията е подходящ метод за 

недеструктивна оценка на антиоксидантния потенциал на вино. 

v. Проведено е обширно изследване на 12 сорта червеното винено 

грозде и 8 сорта червено трапезно грозде, отглеждани в различни 

български региони, като е определена антиоксидантната 

активност, съдържанието на общи полифеноли, транс-

ресвератрол и кверцетин в гроздето и в ципата на зърната. 

Установено е, че трапезните сортове грозде имат по-високо 

средно съдържание на транс-ресвератрол и антиоксидантната 

активност в сравнение с винените сортове грозде. Установени са 

разлики в изследваните параметри между един и същи сорт 

грозде, отгледан в различен регион. 

vi. Изследвана е възможността за използване на спектралния анализ 

в близката инфрачервена област за недеструктивно определяне 

на съдържанието на транс-ресвератрол и кверцетин, както и 

антиоксидантния капацитет на виненото грозде и вина от 

различни региони в България и от две различни години. 

Получената точност на определяне на полифенолните 

компоненти е сравнима с тази на референтния хроматографски 

метод.  

 Кандидатът има принос и при прилагане на дистанционните 

наблюдения във видимата и близката инфрачервена област за ранна 

диагностика на болести на растения – конкретно брашнеста мана 
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(Podosphaera xanthii) при краставици. Изчислените вегетативни индекси 

(NDVI, Red Edge Index, Photochemical Reflectance Index, Water Band 

Index, Carotenoid Reflection Index) показват разлики между здрави, 

заразени растения в безсимптомна фаза и болни растения. 

 Направени са едни от първите изследвания за приложението на 

аквафотомика при изследване на качеството на хранителни продукти и 

изследване някои физиологични процеси в растения. Анализирани с. с 

подходите на аквафотомика спектрите в близката инфрачервена област 

на прясно и замразено и след това размразено пилешко месо. За 

визуализиране на промените във водната абсорбция са пресметнати т.н. 

акваграми. Установено е, че акваграмите на свежо месо и замразявано 

месо се различават значително. 

 

6. Критични бележки и препоръки 

Препоръката ми към доц. д-р  Стефка Любова Атанасова е да 

продължи научно-изследователската си работа в областта на прилагане на 

дистанционните наблюдения за целите на селскостопанската наука – 

област, в която България значително изостава в сравнение със световната 

наука. 

 

7. Заключение 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни 

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

научно-приложни и приложни приноси, намирам за основателно да дам 

своята положителна оценка и да препоръчам на Научното жури да 

изготви доклад-предложение до Факултетния съвет на Аграрен факултет – 

ТРУ за избор на доц. д-р  Стефка Любова Атанасова на академичната 

длъжност „Професор“ в Тракийски Университет – Стара Загора по 

професионално направление 4.1. Физически науки. 

 

10 март 2021 г. Изготвил рецензията: ............................ 

град Пловдив (проф. д-р Емилия Миткова Михайлова) 

 

 


