
СТ АНО ВИ ЩЕ 

от доц. д-р Софка Андонова Кацарова, 

член на научно жури, съгласно Заповед .N'!!НП- 07-25124.06.2014 г. 
на Председателя на ССА- София 

Относно: конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" 
в професионално направление 5.12. Хранителни технологии, 

научна специалност" Технология на плодовите и зеленчуковите 
консерви" с кандидат гл. ас. д._р Габор Иван Живанович 

от Институт за изследване и развитие на храните- Пловдив, 

обявен в ДВ бр. 36 от 25.04.2014 г . 

., 

По конкурса са подадени документи само от един �андидат - гл.ас. д-р 
Габор Иван Живанович. 

Гл.ас. д-р Габор Иван Живанович учи през 1990 1 91 учебна година във 

Факултета по Управление на околната среда, гр. Сарваш на Дебреценския 

аграрен университет и от 1991 192 г. до 1995 1 96 г. във Факултета по Селско 
стопанство в гр. Мошонмогьоровар на Панонския аграрен университет. 
Получава квалификация аграрен инженер. 

От 1996 - 1999 г. преминава курс за обучение "Развитие на качеството в 

хранителната промишленост" от University of Horticulture and Food Industry, 

Budapest и получава диплома за инженер- технолог. 
Има сертификат от Budapest University of Economic Science and PuЫic 

Administration, Faculty ofFood Science Sensory Laboratory за преминал курс на 
обучение през 2003 г. за "Сензорна оценка- теория и практика". 

Докторската си степен е получил в областта на хранителните науки от 
Университета Корвинус, Будапеща, Унгария. По време на обучение то си 
като докторант печели една годишна стипендия Мария Кюри в Institute of 
Food Research, Norwich, UК. 

От 2008 г. работи в ИИРХ - Пловдив. Научната му дейност е насочена 

към изследване на физични и сензорни параметри на храни, ядивни 

опаковки, съхраняване и минимална обработка на плодове и зеленчуци, 
намаляване на сол, захар, мазнини в хранителни продукти. 

Предоставените ми за изготвяне на становище материали съдържат 
всички необходими документи за законосъобразно протичане на избора и 
могат да се класират в следните групи: 

I. Научни статии 
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Представени са 11 публикации към дисертацията, от които 5 с ИФ. 2 

доклада с публикувани резюмета в сборници с редакционна колегия. 

Общо са представени 31 публикации за участие в конкурса, 5 бр. в 

научно-популярно издание, 11 бр. в сборници с редакционна колегия. 
В представените 31 публикации гл.ас. д-;р Габор Живанович в 14 е на 

първо място. В популярните статии също има 7, в които е на първо място. 
Основните научни и научно-приложни приноси могат да се групират в 

следните направления: 
1. Физични параметри на биополимери в храни, като съставки и 

опаковки 
- изследвани са покрития от високомолекулен хитозан, разтворен 

съответно в оцетна, лимонена и млечна киселина, нанесени върху нарязани 

· ябълки и пъпеш. У становено е, че хитозан, разтворен съответно в оцетна и 

лимонена киселина, се приема трудно от консуматорите. 
- ядивните покрития са подходящи за запазване на хранителната 

стойност на плодовете, но техния вкус и мирис изискват неутрализиране 

преди консумиране. 

2. Изследване на влиянието на фината структура на пектина и вида 

на омрежения агент върху реологичните характеристики на пектинови 

филми. 
- изследвани са многослойни филми от карагенан и хитозан и успешно 

реализирани в изграждането на микрокапсули за инкапсулиране на 

биологично активни компоненти. 
3. Изследване на полиелектролитни комплекси в разредени 

разтвори. 

4. Диелектрична спектроскопия (ДС) на плодове и зеленчуци . 
. Методът на ДС успешно е приложен за наблюдение на сушени плодове 

и зеленчуци, за проследяване процесите на зреене и съхранение. 

5. Недеструктивни и квази - недеструктивни методи за физично 
характеризиране на плодове и зеленчуци. 

Разработени са опитни установки за изследване на плодове и зеленчуци 
чрез зрителна система (цвят, изображение, гнилост) и акустичен метод за 
определяне на твърдост. 

6. Реологични параметри на плодове и зеленчуци. 
Проведени са реологични изследвания на различни плодове (ябълки, 

круши, череши, кайсии и др.) и зеленчуци (пъпеш, зелен фасул, картофи, 
кромид лук, моркови и др.) през различни стадии на зрялост и по време на 
краткосрочно и дългосрочно съхранение. 

У становена е добра корелация между реологичните и други физични и 
сензорни параметри. 
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7. Реологични параметри на течни, полутечни и твърди храни. 
Определени са реологичните параметри на пчелен мед, шоколадова 

маса, какаово масло, екструдати и хляб. 
11. Цитати 
Научните публикации на гл.ас. д-р Габор Живанович са положително 

оценени в чужбина и у нас. Представени са 66 цитирания. 
111. Участие в проекти 
Ръководител на 1 проект, член на колектив в 5 проекта, консултант - в 1 

проект. 
IV. Учебна дейност 
Гл.ас. д-р Габор Живанович е ръководител на 1 редовен докторант, 

. консултант на 3 студенти, ментор на 1 студент и извел лабораторни 
упражнения със студенти от А У - Пловдив. 

V. Участие в научни изяви на международно признати форуми- 8 

участия. 
., 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рецензираните материали отговарят по обем и качество на изискванията 
на ЗР АСРБ и на Правилника за прилагане на ЗР АСРБ в ССА, поради което 
оценката ми е положителна. С убеденост препоръчвам на уважаемите 
членове на Научния съвет на ИЗК Марица - Пловдив и ИИРХ - Пловдив да 
присъдят академичната длъжност "доцент" на гл. ас. д-р Габор Иван 
Живанович в професионално направление 5.12 Хранителни технологии, 
научна специалност "Технология на плодовите и зеленчуковите консерви". 

21.08.2014 г. 
гр. Пловдив 

Изготвил: 
доц. д-р 
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