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СТАНОВИЩЕ 

Относно конкурса за "Доцент" в професионално направление 5.12 

Хранителни технологии, научната специалност "Технология на плодовите и зеленчукови 

консерви", обявен в ДВ бр. 36 от 25.04.2014 год. с кандидат гл. ас. д-р Габор Иван 

Живанович от проф. д-р Иван Неделчев Панчев определен съгласно Заповед N2 27 1 

08.07.2014 г. на Директора на Института за изследване и развитие на храните-Пловдив 

за член на научното жури 

1. гл. ас. Габор Иван Живанович е завършил през 1996 г. Р ANNON 

University of Agriculture, Mosonmagyarovar, Hungary с придобита квалификация 

Магистър по Агрономство-Аграрен инженер. От 1996-1999 г. той се обучава в University 

ofHorticulture and Food Industry, Budapest, Hungary като специалист по Инструментален 

анализ и контрол на хранителни продукти и придобива квалификация Магистър по 

Анализ и контрол на хранителни продукти. От 2000-2007 той е асистент, научен 

сътрудник и задочен докторант в Corvinus University , Budapest, Hungary като през 2001-

2002 е специализант в Institute of Food Research, Norwich, UК. В 2007 г. защитава 

докторат на тема "Rheological properties ofpectin film
"

. От 2008 г. д-р Габор Живанович 

е научен сътрудник, гл. асистент в ИИРХ-Пловдив, като през 2011 г. се обучава в 

международен семинар F4ESL (Европейско законодателство за безопасност и качество 

на храни, етикиране на храни). 

2. В конкурса за "Доцент" гл. ас. д-р Габор Иван Живанович участва с 

32 научни труда представени в пълен текст (от които 9 бр. в списания с IF), автореферат 

на докторат -който включва 11 научни труда отпечатани в реномирани научни списания 

и които не подлежат на разглеждане . Личното участие на гл. ас. д-р Габор Иван 

Живанович в посочените 32 научни труда се илюстрира с факта, че в 13 е първи автор, в 

8 е втори, а в останалите трети и следващ автор. Освен тях той е приложил списък на 

негови публикации с непълен текст в сборници с редакционна колегия на научни 

конференции и семинари, научни публикации на унгарски език и публикации в научно 

популярни издания които не коментирам. Науко-метричните данни от научно

информационната търсачка SCOPUS показват, че гл. ас. д-р Габор Иван Живанович има 

към настоящия момент h-index 2 и неговите научни трудове са цитирани 58 пъти , а 

заедно с други такива общия брой на цитиранията му надхвърля 70. Неговото участие в 

научноизследователски проекти разработвани в България през времето на неговата 

кариера като научен сътрудник 1-ва степен и гл. асистент се изразява в участие в 9 научни 

проекта, в които -като ръководител на 2 научни проекта 1 ССА-АИХТ99 и ССА-ХТАИ 

122/, член на работния колектив на други 4 от които 2-та са двустранни с румънски учени 

и 1 по програма Здраве на ЕС, а на проекта ДМУ "Физични методи за контрол на 

качеството на пресни и съхранявани натурални и с ядивни покрития хранителни 

суровини" е консултант. Общо Гл. ас. д-р Габор Иван Живанович участва в 14 научни 

изяви - от 1996 г. е активен участник и член на организационния комитет на 

международната научна конференция по Хранителна физика, на FRDI, ARSA и др. 

регионални научни форуми, секционен редактор и рецензент на Agricultural Engineering 

Intemational CIGR Joumal (Post -harvest section), участник в 2 експертни групи, член е на 

4 научни и професионални организации. 
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3. Преподавателската дейност на гл. ас. д-р Габор Иван Живанович 

започва като асистент в Corvinus University , Budapest, Hungary, продължава в България 

като ръководител на докторант и дипломанти, консултант на млади учени, ментор на 

студентски практики. Той е разработил методически 1 лабораторно упражнение за 

студенти от Аграрен университет- Пловдив и 1 лабораторно упражнение за студенти от 

Пловдивски университет. 
4. Научно изследователската дейност на гл. ас. д-р Габор Иван 

Живанович е ориентирана към изследвания на физикохимичните свойства на 
биополимери /пектин, хитозан, карагенан, алгинат, ииулин 1 използвани като 

инградиенти в хранителни продукти, разработване на технологии за получаване на 

хранителни покрития, анализ и контрол на хранителни продукти и технологични 

процеси при производството и съхраняването на плодове и зеленчуци. Високо оценявам 

публикуваните изследвания на гл. ас. д-р Габор Иван Живанович отнасящи се до 
7 изучаване на пектин и неговото използване в хранителните технологии. В подкрепа на 

това мое твърдение е факта, че най-цитирани са работите NQNQ D1,D4, GA2. 

Изследванията в областта на хранителните покрития считам че са в униеонс със 

съвременните тенденции на търсене на алтернатива на синтетичните покрития 

използвани досега в опаковането на храни и. суровини за тяхното производство. 
Интересни за науката и практиката са резултатите получени при оптимизиране на 

факторите влияещи на стабилността на полиелектролитни многослойни филми от 

пектин/хитозан на основата на биоразградима подложка от полимлечна киселина. На 

високо експериментално ниво са проведени и неговите изследвания относно екструзия, 

анализ и контрол на качеството на плодове и зеленчуци с използването на физични 

методи като диелектрометрия, спектроскопия, реслогия и др. Работите на гл. ас. д-р 
Габор Иван Живанович са показателни за ползата от използването на физични методи в 

хранителните технологии. Наред с тази положителна оценка на неговите изследвания 

имам задължението и да направя някои критични забележки отнасящи се до: 

- не приемам твърдението за принос , че за пръв път той доказва влиянието на Mg+2 йони 

при омрежването на гелове с нискоестерифициран пектин /НТ NQD4/, защото в работите 

на Oweцs, . Pilnik, Kertez, Гликман и др. изследователи на пектиновите вещества, 

проведени в средата на миналия век, този феномен е дискутиран и доказан при 

разработването на модела "egg-box"зa желиране на нискоестерифициран пектин, а 

неговата работата D6NQ потвърждава тези предишни констатации. 

- Личното ми мнение е че, използването на електрично поле създадено с коронен разряд 

с цел подобряване качествата на биофилми и контролираното отделяне на включените 

в тях витамини /HTNQ D6, GA17/ е "екзотика" в научното изследване целяща намиране 

на приложение на съществуваща физична апаратура, но лишена от практическа 

перспектива в хранителните технологии. 
- HTNQ GA24,GA25 не са на нивото на останалите научни трудове и ги отнасям към 
сферата на научнопопулярна информация. 

Тези лични критични забележки не променят моето много добро мнение за 

представените научни трудове на гл. ас. д-р Габор Иван Живанович, с чиято работа съм 

запознат отдавна и на когото предричам кариера на ерудиран изследовател и 

ръководител на научни колективи, с когото ИИРХ може да се гордее. Препоръчвам му 
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да продължи да използва физични методи в своите разработки по хранителни технологии 

и публикува резултатите в списания с IF. 

Заключение. 

Въз основа на направения анализ на научната и научно приложната дейност на 

кандидата считам, че гл. ас. д-р Габор Иван Живанович отговаря на изискванията на 

ЗР АСРБ, ППЗР АСРБ и Правилника на ИИРХ за неговото приложение -неговите научни 

разработки са в областта на фундаментални направления на хранителните технологии, 

извършени са на много добро експериментално ниво, повечето от неговите научни 

трудове са публикувани в научни списания с IF или докладвани на международни научни 

форуми, цитирани многократно от чуждестранни изследователи. Гл. ас. д-р Габор Иван 

Живанович има отлична фундаментална подготовка по физика и химия, овладял е 

съвременни физични методи за изследване на плодове и зеленчуци, познава проблемите 

в технологията на плодовите и зеленчуковите консерви и успешно решава много от тях. 

Всичко това ми дава основание да оценя ПОЛОЖИТЕЛНО цялостната 

му дейност. 

Позволявам си да предложа на почитаемото Научно жури също да гласува 

положително, а Научния съвет на ИИРХ -Пловдив да избере гл. ас. д-р Габор Иван 

Живанович за "Доцент" по научната специалност "Технология на цлодовите и 

зеленчукови консерви". 

11.08.2014 г. изготвил 

щ Гр. Пловдив СТАНОВИЩЕТО: 

/Проф. д-р И.Н.Панчев/ 
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