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С Т А Н О В И Щ Е 

за заемане на академичната длъжност: 

''професор'' 
 

''доцент'' X 

 със знака “Х” се отбелязва една от посочените академични 

длъжности 

Кандидати за заемане на длъжността: 

1 
главен 

асистент 

д-р Ани Ангелова Стоилова 1. ХТМУ-

София;         

2. ИОМТ-БАН. 

№ акад. дл. научна степ. име презиме фамилия месторабота 

Научна област: 

4.0 Природни науки, математика и информатика 

шифър наименование 

Професионално направление: 

4.1 Физически науки 

шифър наименование 

Научна специалност: 

Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя 

Конкурсът е обявен: 

брой 14 18.02.2022 Физика  

в ДВ брой дата за нуждите на катедра факултет 

Изготвил становището: 

професор д-р Цветанка Крумова Бабева 

Институт по оптически 

материали и технологии - 

БАН 

акад. дл. научна степен име презиме фамилия месторабота 

 

1. Становище за кандидата: 

главен 

асистент 
д-р Ани Ангелова Стоилова 

акад. дл. научна степ. име презиме фамилия 

1.1.Удовлетворяване на минималните изисквания, съгласно Правилника: 

А) Кандидатът удовлетворява минималните изисквания 20 точки Х 

Б) Кандидатът не удовлетворява минималните изисквания 0 точки  

  със знака “Х” се 

отбелязва един от 



посочените 

отговори 

 

Задължително се попълва, ако е отбелязан отг. Б. Анализира се публикационната активност на кандидата. Анализира 

се отзвукът на постигнатите резултати (цитирания) 

Кандидатът удовлетворява минималните национални изисквания, както и тези, поставени от 

ХТМУ. Събраният брой точки по групи показатели е както следва: 

група А  – 50 т. (от минимум 50 т.)  

група В – 123 т. (от минимум 100 т.)  

група Г – 201 т. (от минимум 200 т.)  

група Д – 78 т. (от минимум 50 т.) 

Д-р Стоилова участва в конкурса с 21 научни публикации. За група В е представила еквивалент 

на хабилитационен труд, съдържащ 10 броя статии (това е минимума брой статии в тази група 

според Правилника на ХТМУ), разпределени по квартили: 3 бр. в списания, категоризирани в 

квартил Q3, 4 бр. от Q4 и 3 бр. в списания с имакт-ранг, непопадащи в никой от 4-те квартила. 

За група Г е представила 11 броя статии, разпределени по следния начин: 3 бр. от Q1, 3 бр. от 

Q2, 2 бр. от Q3 и 3 бр. от Q4. Прави много добро впечатление авторитетните списания, в които 

са публикувани работите. Ще спомена някои от тях: Spectrochimica Acta Part A (IF 4.10), Journal 

of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (IF 3.98),  Optical materials (IF 2.78). 

В конкурса, д-р Стоилова участва с 39 бр. цитати. Според справка в базата данни Scopus от 

08.06.2022 г. работите на д-р Стоилова са цитирани повече от 40 пъти. Най-цитираната работа 

е №4 от таблица приложение 6а – 18 цитата. Наблюдава се постоянна тенденция на 

нарастване на броя цитирания за последните 5 години. Нямам никакви съмнения, че тази 

положителна тенденция ще се запази. 

1.2. Актуалност на научните и/или приложните изследвания: 

А) Изследванията са актуални. Част от изследванията са 

пионерни (не са известни резултати по темата от други автори) 

8 точки  

Б) Изследванията са актуални. По всяка от изследваните теми 

и/или приложения са известни резултати от други автори 

6 точки Х 

В) По-голямата част от изследванията са актуални, но са 

представени и резултати, които нямат научна и/или приложна 

стойност 

4 точки  

Г) По-малката част от изследванията са актуални 2 точки  

Д) Изследванията не са актуални 0 точки  

  със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Оценката за актуалността на изследванията се аргументира задължително 

По-голямата част от изследванията в представените в конкурса трудове са в областта на 

материалознанието и по-конкретно са свързани с разработване на среди за поляризационен 

запис. Изследванията в тези работи са фокусирани върху тънкослойни среди от азополимер 

PAZO (poly[1-[4-(3-carboxy-4-hydroxyphenylazo) benzenesulfonamido]-1,2-ethanediyl, sodium salt]), легиран 

с халкогенидни частици или частици от синтезирани метални (Cu и Ni) комплекси, азо багрила и 

композитни слоеве на тяхна основа, омрежени в полимерна матрица и др. Азополимерите са 

известни и много интересни материали. Те се изучават от гледна точка на приложението им в 

различни модерни области, като например среди за холографски запис и за изработка на 



поляризационни оптични елементи и дифракционни решетки. Бих искала да отбележа, че 

поляризационните холографски решетки са обещаващ компонент за биосензори, например, 

защото предлагат по-голяма активна повърхност в сравнение с повърхностите без записана 

решетка. От друга страна разработваните материали могат да намерят приложение в 

оптичните превключватели, като истинско предимство би било разработване на 

поляризационно чувствителни среди във видимата област.  

Друга част от изследванията на кандидатката са посветени на синтез и характеризиране на 

тънки слоеве от халкогенидни стъкла, намиращи приложение, както за холографски запис, така 

и като прозрачни среди в ИЧ-областта.  

Много интересни са и няколкото работи, свързани с използване на поляризирана светлина и 

анализ на промяната на нейните параметри при взаимодействие с хистологични препарати от 

бял и черен дроб с патоморфологични находки вследствие на различни заболявания. 

Като цяло може да се каже, че проведените изследвания са в актуални за съвременното 

общество области. Получените резултати са с приносен характер в споменатите области. 

1.3.Цели на изследванията: 

А) Реалистични и представляват научен и/или приложен интерес 8 точки Х 

Б) Реалистични, но не представляват научен и/или приложен 

интерес 

4 точки  

В) Недостижими (нереалистични) 0 точки  

  със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се отбелязват целите. Аргументира се типа на поставените цели 

Поставените при изследванията цели могат да се обобщят като:  

 Разработване и характеризиране на поляризационно чувствителни материали и 

оптимизиране на тяхната структура и свойства с цел записване на поляризационни 

дифракционни решетки и елементи. 

 Разработване и прилагане на поляризационни методи за визуализация на промени в 

биологични тъкани. 

 Синтез на халкогенидни стъкла от системите Ge-Se, Ge-Se-M (M=In, Ga, B) и Ge-Te-Cu, 

отлагане на тънки филми от тях и изучаване на взаимовръзката структура / свойства. 

Поставените цели са реалистични и представляват интерес, както от научна, така и от 

приложна гледна точка. Поставените цели са постигнати с адекватни и съвременни 

изследователски методи. Доказателство са публикуваните в авторитетни списания научни 

трудове и получените независими цитирания, потвърждаващи интереса към изследванията. 

1.4. Приноси на изследванията на кандидата: 

А) С траен научен и/или приложен отзвук, представляват основа 

за нови направления на изследвания и приложения 

20 точки  

Б) Представляват значим научен и/или приложен интерес, 

завършват и/или обобщават предходни изследвания 

16 точки Х 

В) Представляват научен и/или приложен интерес 12 точки  



Г) Липса на съществени приноси 8 точки  

Д) Липса на приноси 0 точки  

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се отбелязват приносите. Аргументира се типа на постигнатите резултати 

Получените от кандидатката резултати са с научен и научно-приложен приносен характер. Като 

цяло характеризирам приносите като “обогатяване на съществуващите знания посредством 

получаване и доказване на нови факти”. Класифицирам получените резултати и приноси в три 

основни направления: 

1. Разработване и оптимизиране на поляризационно чувствителни материали за среди за 

поляризационен запис: 

 Отложени са композитни слоеве на основата на търговски азополимер PAZO, легиран с 

1) частици на метални (мед и никел) комплекси и 2) частици от тройната халкогенидна система 

(GeTe4)100-xCux, (x = 5, 10, 15 и 20 mol.%.), както и слоеве от три нови перилен диимидни азо 

багрила и композитни слоеве на тяхна основа, омрежени в полиимидна матрица и композитни 

слоеве на основата на две нови 2-хидрокси Шифови бази на 4-заместен фталимид, омрежени в 

PMMA матрица.  Записани са стабилни във времето поляризационни холографски решетки. 

Изследвана е тяхната дифракционна ефективност и е изучено влиянието на състава и 

концентрацията на легиращите частици върху параметрите на записаните поляризационни 

холографски решетки (публ. 1-6а, 3-6a, 9-6а, 5-6г, 10-6г).  

 Получени са композитни тънкослойни материали на основата на аминоазобензенови и 

азо-азометинови багрила и е намерена връзката между структурата на багрилата и стойностите 

на фотоиндуцираното двулъчепречупване. Установено е, че багрилата, съдържащи само азо 

група имат по-висока стабилност на записа във времето в сравнение със слоевете на базата на 

азо-азометиновите багрила (публ. 4-6а) 

 Синтезирани са три нови N-фталимид азо-азометинови багрила и е изследвано, 

експериментално и теоретично, фотохромното им поведение в разтворители с различна 

полярност. Проведена е лазерно индуцирана транс-цис-транс фотоизомеризация и е 

определено багрилото, показало най-висока степен на изомеризация (публ. 2-6а). 

 Синтезирани са азополимери с различни тегловни отношения на двата мономера, които 

се различават по дължината на страничната верига, свързваща азохромофора с главната 

полимерна верига и е оптимизирано фотоиндуцираното двойно лъчепречупване  (публ. 8-6г). 

2. Оптимизиране на поляризационни методи за визуализация на промени в биологични 

тъкани 

 Изследвано е изменението на параметрите на поляризация на светлината при 

разпространението ù в хистологични препарати от черен и бял дроб на здрави пациенти и 

пациенти с различна диагноза. Резултатите показват възможност за използване на азимута и 

мощността на ЕМ вълна като оптичен маркер за разграничаване на здрава от болна тъкан, 

както и за разпознаване на произхода на патоморфологичните изменения (публ. 8-6а, 10-6a) 

3. Синтезиране на халкогенидни стъкла и изучаване на връзката структура / свойства 

 Синтезирани са халкогенидни обемни образци от системата (Ge20Se80)85M15 (M=B, In) и е 

изучена структурата им посредством рентгенова и неутронна дифракция. Направено е 

сравнение между експерименталните резултати и компютърни симулации, като е предложен 

модел за атомната структура на новосинтезираните материали (публ. 5-6а) 

 Чрез вакуумно термично изпарение са отложени тънки слоеве от Ge-Se и от Ge-Se-M 

(M=Ga, In) и е изследвана кинетиката на запис. Установено е съществено нарастване на 

дифракционната ефективност при добавянето на галий или индий към двойната система Ge-Se 

(публ. 1-6г). 

 Синтезирани са обемни образци от (GeSe5)100-xInx и (GeTe5)100-xInx, x=0 и 5 mol.% и са 



определени някои техни физико-химични свойства. Установено е, че телур-съдържащият 

образец има по-голяма плътност в сравнение с този съдържащ селен, а добавянето на индий 

води до намаляване на плътността при първия и увеличаването й при втория(публ. 7-6г).  

1.5. Участие на кандидата при постигане на представените резултати: 

А) Кандидатът има поне равностойно участие в представените 

трудове 

8 точки  

Б) Кандидатът има поне равностойно участие в по-голямата част 

от представените трудове 

7 точки Х 

В) Кандидатът има второстепенно участие в по-голямата част от 

представените трудове  

4 точки  

Г) Участието на кандидата е незабележимо  0 точки  

  със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се представят критичните бележки, ако е отбелязан един от отг. В или отг. Г 

В 15 от представените в конкурса 21 публикации, д-р Стоилова е на първо (8 публикации) или 

на второ (7 публикации) място в авторския колектив, което е доказателство за равностойното й 

участие в по-голяма част от представените трудове. 

1.6. Педагогическа дейност: 

А) Кандидатът има безупречна и достатъчна педагогическа 

дейност във ВУЗ. Издадените учебни пособия са съвременни и 

полезни (отговарят на изискванията на Правилника). Работата 

със студенти и докторанти е на високо професионално ниво 

8 точки Х 

Б) Кандидатът има достатъчна педагогическа дейност във ВУЗ. 

Издадените учебни помагала удовлетворяват изискванията на 

Правилника 

6 точки  

В) Педагогическата дейност и/или издадените учебни помагала 

са недостатъчни (не отговарят на изискванията на Правилника)  

0 точки  

  със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

1.7. Критични бележки: 

А) Липса на критични бележки 8 точки  

Б) Критични бележки, които имат технически характер 7 точки Х 

В) Критични бележки, които частично биха подобрили 

постигнатите резултати в малка част от изследванията 

5 точки  

Г) Критични бележки, които частично биха подобрили 

постигнатите резултати в по-голямата част от изследванията 

3 точки  



Д) Съществени критични бележки 0 точки  

  със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се представят критичните бележки, ако е отбелязан един от отг. В, отг. Г или отг. 

Д. 

 

Нямам забележки към качеството и обема на представените материали. Забележката ми е във 

връзка с оформянето на справката за оригиналните научни приноси. Бих препоръчала съвсем 

накратко да се подчертае личния принос на кандидата. 

 

1.8. Заключение 

А) Оценката за дейността на кандидата е 

ПОЛОЖИТЕЛНА 

Оценката се поставя при общ 

точков актив от най-малко 50 

точки 

Х 

Б) Оценката за дейността на кандидата е 

ОТРИЦАТЕЛНА 

Оценката се поставя при общ 

точков актив под 50 точки 

 

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Попълва се при желание на члена на журито 

 

Представените материали в конкурса затвърдиха личното ми впечатление, че д-р Ани 

Стоилова е активен, мотивиран и квалифициран млад учен, който е постигнал достатъчни по 

обем и същество научни резултати с приносен характер. Освен това тя има достатъчна по обем 

педагогическа дейност и е съавтор на учебно помагало. Не е установено плагиатство в 

трудовете й, нито има съмнение за наличие на такова. Давам положителната си оценка и 

препоръчвам на членовете на Факултетния Съвет да изберат д-р Ани Стоилова на 

академичната длъжност “Доцент” по професионално направление 4.1 Физически науки. 

 

 

 

 

Изготвил становището: 

 

14.06.2022 г. проф. д-р Цветанка Бабева подпис 

 

 

 
 

 


