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 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 

 

 

   

Р Е Ц Е Н З И Я 
 

От: проф. Анна Гаро Аладжаджиян, дсн, пенсионер, гр . Пловдив, ул. 

„Антим Първи" 22, тел. 0888695852. 

 

Относно: конкурс за професор по „Физика“, професионално 

направление  4.1 Физически науки, област на висше 

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“, на ТРУ в ДВ бр. 4/03.11. 2020 година.  

Участвам в състава на научното жури по конкурса съгласно Заповед 

№.88/15.01.2021 на Ректора на ТРУ. 

 

2. Информация за кандидатa в конкурса 
● Кратка биографична справка: доц.д-р Стефка Любова Атанасова е 

родена на  11.12.1957 г. в град Стара Загора. Получава средно 

образование в Математическата гимназия “Н. Обрешков”, Казанлък, 

а висше – в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 

където през 1979 г. получава степен Магистър по физика. След това 

успешно завършва Курс за следдипломна квалификация 

“Молекулна Спектроскопия” в Софийския университет „Климент 

Охридски“ през 1983г. В периода 1979-1982 работи като учител по 

физика в Руската езикова гимназия, гр.Русе. През 1982г. постъпва 

като асистент във Висшия Институт по Зоотехника и Ветеринарна 

Медицина, понастоящем Тракийски университет, където работи до 

сега. Придобила е ОНС „Доктор“ след успешна защита на 

дисертация  на тема “Приложение на спектралния анализ в близката 
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инфрачервена област за определяне на хранителната стойност на 

обемисти фуражи” през 1992 г. Владее руски и английски език. Доц. 

Атанасова е специализирала 12 месеца в агрономическия факултет 

на университета в Кобе, Япония, в периода 1997-1998 г. ; в Indian 

Institute of Science, Bangalore, Индия (2008), и в NOFIMA, As, 

Норвегия (2012). 

● Заемана академична длъжност, научна степен; Понастоящем доц. 

Атанасова заема академичната длъжност „доцент“ в катедра 

„Биохимия, Микробиология и Физика“ на Агрономическия факултет 

в Тракийския Университет. Придобила е ОНС „Доктор“. 

 

3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната 

длъжност 
3.1. По Приложение 8.1. 

Доц. д-р Стефка Атанасова участва в конкурса с 18 научни 

публикации.  

Шест от представените научни публикации съгласно изискванията 

за показателите от група В (хабилитационен труд или равностойни 

публикации) играят ролята на хабилитационен труд. Според изискванията 

на ПРАС за показателите от групи А (дисертация за ОНС „Доктор“) и В са 

необходими сумарно 100 точки, кандидатката представя общо 102 точки. 

 Останалите дванадесет публикации от списъка, с които 

кандидатства по конкурса, по данни от доц. Атанасова не са представяни 

досега за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ или за 

заемане на академичната длъжност „Доцент“. Общият сбор на 

представените публикации по показатели от група Г дава 206 точки, при 

Минимални Национални Изисквания (МНИ) съгласно ПРАС 200 точки. 

На две от публикациите е първи автор. Не е представена самостоятелна 

публикация. Съавтори на публикациите са 24 хабилитирани лица, което 

означава, че работата й в колектива е високо ценена. 

По група показатели Д от таблицата в ПРАС кандидатката покрива 

МНИ за професор от 100 точки. 

По група показатели Е за цитирания на авторските публикации при 

МНИ от 150 точки доц. Атанасова е представила материали за 260 точки. 

Представените материали показват, че доц. Атанасова изпълнява 

изискванията за заемане на академичната длъжност професор. 

 

4. Оценка на преподавателската дейност 
Педагогически опит: доц.д-р Стефка Атанасова има педагогически 

опит общо 42 години, от които 3 години като учител в гимназия и 
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останалите 39 - в Тракийския университет, където последователно е 

заемала длъжности асистент, старши асистент и доцент. Длъжността 

доцент е заемала 9 години при изискване в ПРАС за не по-малко от 5 

години.  

През годините води обучение на 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 I и II 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. 

По изброените дисциплини е водила лекции и упражнения. Някои 

курсове е извеждала на английски език. Обучавала е и студенти по 

програма „Еразъм“. Продължителността и характерът на педагогическата 

дейност на доц.д-р Атанасова напълно покриват изискванията за заемане 

на академичната длъжност професор.  

Учебни пособия и програми: доц.д-р Стефка Атанасова е 

разработила самостоятелно учебните програми по дисциплините: 

- “Биофизика и биофизични методи на пречистване” за специалност 

“Екология”; 

- “Физика I и II“ част за специалност “Аграрно инженерство”; 

- „Дистанционни методи за анализ” за специалностите Екология, 

Агрономство, Зооинженерство и Аграрно инженерство, в която 

студентите се запознават със възможностите на аерокосмическите методи 

в метеорологията, климатологията, агрономството и екологията. 

- „Недеструктивни методи за анализ на почви и растителна 

продукция” за специалностите Агрономство и Аграрно инженерство, в 

която студентите се запознават с неразрушаващи методи за изследване 

като различни спектрални методи, приложението на спектрални методи в 

прецизното земеделие, електронен нос и електронен език, компютърно 

зрение, цвят и цветоизмерване, 

- „Физични и химични методи за анализ на селскостопански 

продукти” за магистърски програми в Аграрния факултет на Тракийския 

Университет. В рамките на този курс са включени теми за приложение на 
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оптични и спектрални методи за анализ, рефрактометрия, поляриметрия, 

електронен нос и електронен език. 

Доц. Атанасова участва в авторския колектив на три издания на 

Ръководство за лабораторни упражнения по Физика с основи на 

биофизиката през 1995, 2000 и 2009г. Издала е самостоятелно електронен 

учебник по  Физика с основи на биофизиката,  и електронни курсове по  

Дистанционни методи за анализ и по Физика с основи на биофизиката за 

студенти от специалност Ветеринарна медицина на английски език. 

Член е на методичен съвет на специалностите Екология и Аграрно 

инженерство. 

Всички представени учебни пособия са от областта на физиката и са 

за студенти по агрономически специалнпсти. 

Ръководство на дипломанти и докторант: Доц. Атанасова 

представя данни за 9 бакалаври и 3 магистри, успешно защитили 

дипломни  работи под нейно ръководство.   Един докторант успешно е 

защитил под съвместното ръководство на доц. Атанасова с доц. Р.Илиева 

на тема „Възможности на спектралния анализ в близката инфрачервена 

област като алтернативен и бърз метод за определяне на основни почвени 

показатели“ – отново приложение на физични методи към 

селскостопански обекти. 

В заключение оценката ми за преподавателската дейност на доц. 

Атанасова е отлична и съответстваща на изискванията за заемане на 

академичната длъжност професор по физика. 

 

5. Обща характеристика на представените научни трудове/ 

публикации 
5.1. Научни трудове: Научните интереси на доц.Стефка Атанасова са 

в областта на Спектралния анализ в близката инфрачервена област; 

Приложението на спектралния анализ за изследване на фуражи, 

почви, мляко, месо, млечни продукти и др.; Антиоксидантната 

активност на различни продукти; Приложението на различни 

математически и хемометрични методи за обработка на спектрални 

данни. 

5.2. Научните трудове на доц.Стефка Атанасова са публикувани в 

издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация (Web of Science и Scopus). От 

представените 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 е с импакт ранг, но без Q. 
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От представените публикации една е с един съавтор,  една – с 

двама съавтори, една с трима съавтори, една с четирима, една с 

петима и една с шестима. 

Високата научна стойност на публикациите се доказва  и от големия брой 

цитирания. По данни от Google доц.Атанасова има общо 871 цитирания на 

102 публикации, а по данни от Web of Science - 312 цитирания на 31 

публикации. Hirsh факторът й в Scopus е 8. 

Работила е съвместно с учени от различни национално признати 

институции, както и в международни колективи от учени в университета в 

Кобе, Япония и Indian Institute of Science, Bangalore, Индия. 

Работила е в редица проекти, финансирани от български и европейски 

източници. 

 

5.3. Научни проекти: доц.Атанасова е ръководител и участник в 

няколко международни, национални и университетски проекти. 

5.3.1. Участник е 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, финансиран от Норвегия. 

- „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. 

Ръководител е на 2 научни проекти с Фонд Научни Изследвания 

(ФНИ): 

- 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. 
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5.3.2. Участник е в 3 научни проекта с ФНИ: 

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

преживните животни. 1991-1993 г. 

- 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. 

5.3.3. Участник е 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”.  

5.4. По данни от Publon доц. Атанасова е рецензент на научни 

публикации в следните международни списания:  

Journal of Near Infrared Spectroscopy; Biosystems Engineering; 

Molecules; Applied Sciences; Food Chemistry; International Journal of 

Food Microbiology; Remote sensing; Sensors.  

 

6. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

 В представените от доц.Атанасова трудове по конкурса за професор 

основните изследвания са свързани със спектрален анализ в близката 

инфрачервена област от електромагнитния спектър и приложението на 

различни хемометрични методи за анализ на спектрални данни. Методите 

на спектралния анализ са приложени за изследване на различни 

хранителни продукти. Чрез измерване на инфрачервените спектри са 

изследвани съставът и качеството на кравето мляко; качеството на 

пилешко месо, други млечни продукти и развитието на бактерии в тях; 

Изследвана е антиоксидантната активност на различни материали. 

Изследвани са спектрални характеристики на вина.  

 Приемам изцяло формулираните от доц.Атанасова научни и научно-

приложни приноси.  

 Основният й принос бих обобщила така: създадени са група 

неразрушаващи методи, основани на спектрален анализ в близката 

инфрачервена област от електромагнитния спектър, за контрол на 

качеството на различни селскостопански и хранителни продукти. 
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7. Критични бележки и препоръки 
Не познавам лично доц.Атанасова, освен от бегли срещи по 

национални конференции и симпозиуми, но прегледът на документите й 

за конкурса ме кара да си изградя мнение, че тя е грижлив и отговорен 

преподавател, както и високо ценен изследовател. Доказателство за това 

са големият брой подготвени учебни програми и материали, както и 

големият брой научни публикации и цитирания в престижни научни 

издания. 

 

8. Заключение 

Въз основа на направения анализ на педагогическата, научната и 

научно-приложната дейност на кандидатката считам, че доц. Стефка 

Атанасова отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и 

Правилника на Тракийския университет –Стара Загора за неговото 

приложение: удовлетворява критериите за избор на професор – има 

интензивна педагогическа дейност, висок импакт фактор, повече от 

необходимия и достатъчен брой цитирания в международни научни 

издания, активно участие в национални и международни научни проекти. 

Всичко това ми дава основание да оценя ПОЛОЖИТЕЛНО  

цялостната й дейност и да гласувам за избора й за професор.  

Позволявам си да предложа на почитаемото Научно жури също да 

гласува положително, а на Факултетния съвет на Аграрния Факултет при 

Тракийски Университет  - Стара Загора - да избере доц. д-р Стефка 

Любова Атанасова за „професор” по Физика.     

 

 

 

 

 

1.03.2021 / Пловдив              Подпис:………………………

            

         проф. Анна Аладжаджиян          

 

 

Забележка: Препоръчителен обем за рецензия: 

(1)  7 стандартни страници 


