
РЕЦЕНЗИЯ 

относно конкурс за заемане на академичната длъжност ,Доцент
"
, област на 

висшето образование: 5. Технически науки, професионално направление 5.12. 

Хранителни технологии, научна специалност Технология на плодовите и 

зеленчуковите консерви, обявен в ДВ бр. 36 от 25.04.2014 год. с кандидат гл. ас. 

д-р Габор Иван Живанович, Институт за изследване и развитие на храните

Пловдив 

Рецензент: доц. д-р инж. Павлина Георгиева Параскова, 

Институт за изследване и развитие на храните - Пловдив 

Настоящата рецензия е изготвена въз основа на Заповед N2 НП - 07-

.25/24.06.2014 г. на Председателя на ССА за определяне на състава на Научното 

жури. 

Биографични данни за кандидата 
Гл. ас. д-р Габор Иван Живанович е роден на 10.07.1967 г. Е! Будапеща, 

Унгария. Завършва висше образование (магистър) през 1996 г. в Панонеки Аграрен 

Университет, Мошонмагяровар, Унгария с придобита квалификация Аграрен 

Инженер. През 1999 г. поучава втора магистърска степен от Университет по 

градинарство и хранителна промишленост, Будапеща, Унгария със специалност 

"Анализ и контрол на хранителни продукти". От 2000 г. до 2007 г. е задочен 

докторант към Факултет по хранителна наука на Корвинус Университет, Будапеща, 

Унгария. По време на обучението си като докторант спечелва 12 месечна 

стипендия Мария Кюри и специализира в Института за изследване на храни, Норич, 

Великобритания. През периода 2002-2003 г. 2 семестъра се обучава в Лаборатория 

по сен�.орни параметри на хранителни продукти, в резултат на което придобива 

сертификат за изпитание на сензорни параметри на хранителни продукти. През 

2007 г. успешно защитава докторантура в областта на хранителната наука с тема 

на дисертацията "Реологични свойства на пектинови филми
"
. 

В периода 1990-2008 г. Габор Живанович работи като лаборант, експерт и 

научен сътрудник в катедра "Физика и контрол", Факултет по хранителна наука към 

Корвинус Университет на Будапеща, Унгария. От 2008 г. е назначен за гл. асистент 

в Институт за изследване и развитие на храните (бивш Институт по консервна 

промишленост). 

За участието си в конкурса д-р Живанович представя следната научна 

продукция: 



• Две дипломни работи за присъждане на образователна степен 
магистър; 

• Пълен текст на дисертация за присъждане на образователна и научна 
степен "доктор" (на унгарски език) 

• Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и 
научна степен "доктор" (на английски език); 

• 14 публикации за периода 1996-2003 г. за получаване на 

образователна степен магистър, които не подлежат на рецензиране; 

• 11 публикации за периода 2003-2007 г., свързани с темата на 

докторската дисертация, които не подлежат на рецензиране; 

• 32 публикации след 2008 г., с които участва в настоящия конкурс; 

• 5 публикации след 2008 г. в научно-популярни списания; 

• Научно-приложни разработки (проекти) - 7 бр., като 3 от тях са 

международни. 

Научно-изследователска дейност 

В конкурса за академична длъжност ,Доцент" д-р Живанович участва с 32 

публикации. Работите GA24 и GA25 са обзорни и няма да бъдат рецензирани. При 

това кандидатът превишава с 20% необходимите минимални изисквани·я за участие 

в конкурса. 9 от публикациите са в международни списания с общ импакт фактор 

2.93 (при минимално изискване 2.5), 7 са публикувани в международни списания 

без импакт фактор, 9 - пълен текст в сборници от международни конференции и 5 

- Qълен текст в сборници от национални научни форуми. Преобладаващата част 

(87 %) са написани на английски език. 

Личният принос на д-р Живанович в посочените публикации недвусмислено 

се илюстрира от факта, че той е водещ автор в 20 от тях (67%) (в 11 е първи автор), 

а в останалите 1 О е трети и следващ автор. 

Научната продукция на д-р Живанович може да се раздели в няколко 

напра·вления: 

1. Изследвания, свързани с полимерни системи за опаковки на 

плодове и зеленчуци и микроинкапсулиране. 

В това направление се отнасят 14 публикации - GA02, GA03, GA04, GA07, 

GA15, GA17, GA18, GA19, GA20, GA21, GA27, GA28, GАЗО, GA31. Техните 

резултати и приноси могат да се обобщят по следния начин: 

1.1. Получаване на ядивни покрития и изследване на техния ефект по време 

на съхранение на минимално преработени плодове. Тази област от хранителните 

технологии е особено перспективна и претърпява бързо развитие през последните 

години, тъй като се явява алтернативна форма на термичното консервиране и на 



синтетичните покрития, масово използвани към момента за опаковане на 
хранителни продукти. 

Установено е, ядивни покрития на базата на високо-молекулен хитазан 

удължават срока на годност на покритите плодове (ябълки, пъпеши), но трудно се 

приемат от консуматорите поради технологичните изисквания за използване на 

органични киселини (GA 15, GA20). Ето защо в следващите си разработки д-р 

>Киванович се насочва към създаване на технология за получаване на ядивни 

покрития от водоразтворим хитозан, при която е отстранена необходимостта от 

използването на органични киселини (GA28, GАЗО). В тези случаи се наблюдава 

запазване за физичните и физикохимичните характеристики на покритите плодове). 

Ето защо ядивните филми водят до по-пълно запазване на безценни съставки на 

плодовете и зеленчуците. 

Личната ми препоръка е да се задълбочат изследванията в насока 

проследяване на сензорните и микробиологичните параметри на плодовете с цел 

доказване удължен срок на годност. 

1.2. Изследване на физични и физикохимични параметри на филми от 

биополимери с оглед на тяхното приложение за опаковки на хранителни продукти. 

В това направление д-р >Киванович изследва основно филм� от пектин 

(GA02), хитазан и многослойни полиелектролитни филми, изградени върху 

биосъвместими полимерни подложки (GАОЗ, GA27). 

По отношение на пектиновите филми е изследвани влиянието на фината 

структура (степен на естерификация и разпределение на заряда) върху 

реелогичните параметри на филмите. Потвърдено е, че едновалентни метални 

йони не взаимодействат с молекулите на пектина, докато двувалентните калциеви 

и магнезиеви йони в резултат на омрежване драстично променят реелогичното 

състояние на филмите. За пръв път е показано, че високоестерифициран пектин с 

блоково разпределение на зарядите може да бъде омрежен по модела "кутия за 

яйца"·,· като по този начин направените изследвания съществено допринасят не 

само за разширяване приложенията на пектина като опаковащ материал, но и за 

по-дълбоко разбиране на ролята му в клетъчната стена на висшите растения и 

възможните механизми за запазване на неговото количество и качество по време 

на консервиране или съхранение на плодови и зеленчукови продукти. 

Предложена е идея за удължено освобождаване на витамини от филми от 

хитозан, третирани в електрично поле (GA 17). Такива филми дават възможност за 

разработка на "интелигентни" опаковки, които в зависимост от времето на 

електротретиране освобождават биологично-активни компоненти с контролирана 

скорост. 

Разработени са моделни филми от хитазан с включени етерични масла 

(GA31), за които са установени зависимости между концентрацията на етеричните 



масла и реологичните свойства на филмите. Личната ми препоръка е 
изследванията да бъдат продължени в насока на изследване на антибактериална 
активност и газопроницаемост на филмите - характеристики, изключително 
съществени за опаковащите материали. 

Полиелектролитните филми, изследвани от д-р Живанович, се образуват по 

метода на електростатичното самоподреждане. За първи път са получени филми 

от поли-L-лизин и карбоксиметилцелулоза върху подложка от полипропилен. За 

целта подложката предварително е заредена по метода на коронния разряд. За 

многослойните покрития поли-L-лизин/карбоксиметилцелулоза са определени 

дебелина на слоевете, както и някои техни диелектрични характеристики. 

Изяснение са промените в хидрофилните свойства на полипропилена, дължащи се 

на наличието на водоразтворими полиелектролити. 

1.3. Получаване и характеризиране на микрокапсули и хидрогели на базата 

·на полиелектролитни комплекси. 

Разработени са хидрогели на базата на пектин (GA07), алгинат (GA21) и 

капа-карагинан (GA 18, GA 19), които могат да бъдат прилагани при 

преформулиране на хранителни продукти. За тях са определени реологичните 

параметри и тяхната връзка с органолептичните им показатели. 

За първи път са получени многослойни микрокапсули на базата на карагинан 

и хитозан, които намират приложение за инкапсулиране на биологично-активни 

вещества за обогатяване на хранителната стойност на хранителни продукти 

(GA04). 

Експериментите, проведени в посочените публикации, са планирани 

прецизно, извършени с подходяща апаратура и правилно интерпретирани. Те 

демонстрират задълбочените познания на д-р Живанович в една изключително 

специфична интердисциплинарна област, която съчетава хранителни технологии, 

физико-химични характеристики на биополимерите и физични методи за анализ. 

11. Изследвания, свързани с изследване на физични и физико-

химични параметри на хранителни продукти. 

В тази насока са представени 16 научни публикации, които демонстрират 

познаването и успешното прилагане на редица физични методи - реологични, 

диелектрична спектроскопия, спектрални и др. 

Голяма част от научната продукция на д-р Живанович е посветена на 

изследване реологичните параметри на плодове и зеленчуци (GA01, GA05, GA 1 О, 

GA11, GA12, GA15, GA16, GA21, GA22, GA25, GA26, GA28, GA29, GA32). Подобни 

параметри са пряко свързани с текстурата и органолептиката на хранителните 

продукти и са от изключителна важност при приемането на продуктите от 

консуматора. Проведени са систематични реологични изследвания на широка гама 



от плодове и зеленчуци през различни етапи на тяхната зрялост, по време на 
краткосрочно и дългосрочно съхранение и след разнообразни форми на 
преработка. При това са установени добри количествени корелации между 
определени реологични параметри и сензорни параметри. Доказано е, че 
реологичните параметри могат да се класифицират като параметри, 
характеризиращи качеството на плодовете и зеленчуците. 

Друга част от разработките на д-р Живанович са свързани с прилагане на 
недеструктивни методи за анализ на хранителни продукти (GA 12, GA25, GA28, 
GA29, GАЗО). Тази област на познанието е изключително перспективна, тъй като 
изследването може да се проведе многократно върху един и същ обект (например 
плод в различни етапи от неговата зрялост и съхранение), целостта на изследвания 
продукт не се нарушава и той е годен за консумация, методите могат да се прилага 
"он-лайн" в различни среди и условия на съхранение или преработка. Съвместно с 
катедра "Физика и Контрол", Корвинус Университет, Будапеща са разработени 

·опитни установки за изследване на плодове и зеленчуци чрез зрителна система 
(цвят, изображение, гнилост параметри) и акустичен метод за определяне на 
твърдост. Резултатите от изследванията са разпространение на международни и 
национални научни форуми и сред широката общественост. 

За първи път в България методът на диелектричната спектроскопия е 

приложен за изследване на хранителни продукти (GA12, GA25, GA28, GA29, GАЗО). 

Изследванията в тази насока са свързани с мониторинг на плодове и зеленчуци 

през време на сушене. Чрез него успешно са определени йонно и водно 

съдържание на изследваните продукти. Тъй като методът е недеструктуивен, се 

предлага той да бъде прилаган при проследяване на процесите зреене, съхранение 

и сушене. 
Разработен е метод за спектрално определяне на антоциани, който е 

приложен към характеризирането на термично третирана арония, ягодоплодни и 
череши. Методът е по-бърз от традиционните химични методи и може да се 
използва при експресни оценки. 

Изследванията на д-р Живанович са насочени към разрешаване на актуални 

научни проблеми и са станали достояние на научната общност. Интересът към тях 

се демонстрира от големия брой цитати в статии на други автори - 66 на брой, като 

всички те са в международни списания. 

Научно-приложна дейност 
През периода 2008-2014 г. д-р Живанович е участвал в 6 научни проекта- 3 

към Селскостопанска Академия, 2 по Двустранно сътрудничество и 1 

Международен - Проект по програма здраве на ЕС (2011-2014), финансиран от 

Executive Agency for Health and Consumers: "Европейска мрежа за проследяване на 



преформулирането на храни; Идентифициране и обмен на добри практики в услуга 

на МСП и консуматорите
"
. Договор N2 985 Ръководител: доц. д-р П. Параскева. На 

един от проектите към Селскостопанска академия е бил ръководител. Участва като 

консултант и проект, финансиран от ФНИ към МОН -"МЛАДИ УЧЕНИ-2011"- ДМУ 

03/02 (2012-201 3): "Физични методи за контрол на качеството на пресни и 

съхранявани натурални и с ядивни покрития хранителни суровини (плодове и 

зеленчуци)". 

Преподавателска дейност 
Д-р Живанович е ръководител на редовен докторант, зачислен към ИИРХ

Пловдив (N2РД-16-34/23.01.2012; 5.12 "Хранителни технологии") с тема на 

докторската дисертация "Разработване на технологии и методи за контрол на 

качеството на пресни и съхранявани натурални и с ядивни покрития плодове и 

зеленчуци". 

Д-р Живанович е бил консултант на 3 дипломанти от Физически Факултет на 

Пловдивски Университет. 

Участвал е в програмата "Студентски практики" към МОН като ментор на 1 

студент от УХТ. 

В рамките на един семестър е водил лабораторно упражнения. за студенти 

от Аграрен Университет - Пловдив, 2010-2011 втори семестър: специалност 

"АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО
"
; ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА 

ПРОДУКЦИЯ. Участва в провеждането на лабораторни упражнения със студенти 
на ПУ, специалност "Медицинска физика" на тема Реелогични свойства на 

полимерни гелове 

Други дейности 
Д-р Живанович участва в редакционната колегия на 2 списания: 

• CIGR Journal, Section Vl - Postharvest Technology and Process 

Engineering; 

• INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICUL TURAL AND BIOLOGICAL 

ENGINEERING 

Многократно участвал като член на Научния комитет и на организационния комитет 

на Международната конференция на хранителните физици, участва активно при 

организирането и провеждането на открити дни и научни форуми към ИИРХ

Пловдив. 

Бележки и препоръки: 
Личното ми впечатление от кандидата е много добро. Д-р Живанович е изграден 

учен с разностранни познания в областта на хранителните технологии и физико-



химията на хранителните продукти. Позволявам си да направя следните забележки 

и препоръки: 

1. Справката за научните приноси е направена на базата на всички научни 

разработки и затруднява рецензирането на научните трудове, участващи в 

настоящия конкурс. 

2. Уместно е прилаганите физични методи да бъдат съчетавани с химични и 

микробиологични, с цел получаване на цялостно характеризиране на изследваните 

продукти и по-добри възможности за установяване на корелационни зависимости 

физични параметри -химичен състав-структура. 

Крайно заключение 
Представените от гл. ас. Габор Живанович материали за конкурса 

съответстват на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за прилагането му в ССА. 

На базата на направените оценки за неговата научна, научно-приложна и 

преподавателски дейности давам положително заключение и убедително 

препоръчвам гл. ас. д-р Габор Иван Живанович да бъде избран за "доцент" в 

професионално направление 5.12 Хранителни технологии, Научна специалност 

"Технология на плодовите и зеленчуковите консерви". 

06.09.2014 г. 

Пловдив 

Рецензент: 

доц. д-р 


