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СТАНОВИЩЕ, 

относно конкурса за 
"

Доцент" по научна специалност "Технология на 
плодовите и зеленчуковите консерви", професионално направление 
5.12 "Хранителни технологии", 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 

от проф. д-р Галина Тодорова Певичарова, определена съгласно 
Заповед NQ НП-07-25/24.06.2014 год. 

на Председателя на ССА - София за член на Научното жури 

Професионална характеристика 
В обявения конкурс за ,Доцент" към Института за изследване и развитие на 

храните - Пловдив гл. ас. д-р Габор Иван Живанович е единствен кандидат. Роден е 
в гр. Будапеща, Унгария. Висшето си образование завършва през 1996 г. с 
придобиване на магистърска степен аграрен инженер в Панонския аграрен 
университет, а през 1999 г. придобива втора магистърска степен инженер-технолог 
по анализ и контрол на хранителните продукти в Университета по градинарство и 
хранителна промишленост. Преподавателската и научната си кариера започва като 
асистент в университета Corvinus в Будапеща. ОНС "Доктор" придобива през 2007 г. 
по специалност хранителни науки. През 2008 година е назначен за главен асистент 
в Института за изследване и развитие на храните - Пловдив, където работи и до 
настоящия момент. Във връзка с кариерното си израстване гл. ас. д-р Габор 
Живанович е преминал курс за обучение по сензорен анализ - теория и практика и 
е участвал в онлайн международен семинар, свързан с европейското 
законодателство за безопасност и качество на храните. През периода 2001-2002 г. е 
докторант със стипендия Мария Кюри в lnstitute of Food Research, Англия. Владее 
отлично английски език. Има много добра компютърна грамотност, компетентно 
използва специализиран софтуер. Членува в НТС, Пловдив. 

Описание на научната продукция 
. . През научната си кариера д-р Живанович е публикувал 57 научни труда. В 

конкурса за ,Доцент" са представени 32 научни публикации, две от които са обзорни 
и не подлежат на рецензиране. Независимо от това, броят им превишава с 20 % 
необходимия минимум. От тях девет са в международни списания с общ импакт 
фактор 2.93, шест в международни списания без импакт фактор, една в българско 
списание, седем в научни трудове на университети в България, две в сборници от 
конференции в чужбина, четири в сборници от международни конференции, 
проведени в България и една е публикувана в сборник от национален конгрес. 
Преобладаващата част (87 %) са написани на английски език, три са на български 
език и една е на руски език. 

Всички публикации са по номенклатурната специалност. Личното участие на 
д-р Живанович в посочените ЗО труда се илюстрира с факта, че в 12 броя е първи 
автор, в 7 е втори, а в останалите 11 е трети и следващ автор. 

Разработките се отличават с оригиналност, целенасоченост и с научно
приложна значение. Част от експерименталните данни са публикувани в 
реномирани списания - Joumal of Optoelectronics and Advances Materials, Emirates 
Joumal of Food and Agriculture, Joumal of Food Physics, lntemational Joumal of Food 
Properties, Bulgarian Joumal of Agricultura/ Sciences и др. 



Научноизследователска дейност 
Научноизследователската дейност на д-р Живанович е свързана с проучване 

на физични параметри в храните. Основните му разработки са върху плодове, 
зеленчуци и зърнени продукти. Прилага съвременни не-деструктивни, реелогични и 
диелектрични методи за оценка на качеството. В последните години се насочва към 
една перспективна област на хранителната наука, а именно ядивните опаковки. 
Безспорни са постиженията при характеризирането и създаването на многослойни 
покрития на хитозанова основа като алтернативен метод за съхранение на 
плодовете и зеленчуците. 

Изследванията на д-р Живанович имат свой почерк и са разпознаваеми в 
българското и световно научно пространство. Експерименталната му работа 
убедително доказва необходимостта от включването на специалисти с познания, 
нетрадиционни за конкретната научна област. Със своите специфични проучвания 
той навлиза в по-детайлни механизми, а с получената информация се обогатяват и 
надграждат знанията в хранителната наука. Резултати са достоверни, обработени 

. са с подходящи статистически методи и са правилно интерпретирани. 
Представените научни приноси са в областта на хранителните технологии. От 

тях особено внимание заслужават приносите с оригинален характер, свързани с 
изследване влиянието на фината структура на пектина и вида на омрежващия 
агент върху реелогичните характеристики на пектинови филми. За първи път е 
доказано, че магнезиеви соли омрежват пектина, което довежда до 
трансформиране на вискозно-еластичното поведение на пектиновИте филми до 
еластично и е най-ефективно за нискоестерифицирани пектини с блоково 
разпределение на карбоксилните групи. За многослойните покрития поли-L
лизин/карбоксиметилцелулоза са определени дебелина на слоевете и някои 
диелектрични характеристики. За първи път от тях са получени филми върху 
подложка от полипропилен. Високо оценявам и приносите с методичен характер. 
Разработените опитни установки за изследване на плодове и зеленчуци чрез 
зрителна система (цвят, изображение, характеристики на загниване), както и 
акустичният метод за определяне на твърдост, ще подпомогнат изследователската 
работа и ще способстват за получаване на допълнителна информация, свързана с 
качеството на храните. Научно-приложните приноси са отражение на голям обем 
експ·ефиментална работа по различни физични параметри като елемент от контрола 
на качеството на плодове, зеленчуци и ядивни опаковки. 

Цитирания 
Впечатляващ е големият брой положителни цитирания, които са атестат за 

високата научна стойност на резултатите от изследователска дейност на д-р 
Живанович. Преобладаващата част са в списания с много висок импакт фактор. 
Представените 66 цитирания са в престижни международни издания като Analytica 
Chimica Acta, Biomaterials, Journal of Experimental Botany, Plant Physiology, Food and 
Bioprocess Technology, Annua/ Review of Plant Biology, Plant Се// и др. Цитирани са 7 

научни публикации, една от които 36 пъти, останалите 13, 7, 6 и 2 пъти, а две 
публикации са цитирани по един път. 

Участие в научни проекти 
През периода 2008-2014 г. д-р Живанович е участвал в 7 

научноизследователски проекта, два от които е ръководил и на един е бил 
консултант. Три от проектите са международни, един е към Фонд "Научни 
изследвания" и три към Селскостопанска академия. 



Други активности 
Д-р Живанович е утвърден и търсен специалист. На международни 

симпозиуми е участвал като научен секретар и член на Организационен комитет, 
член на Научен комитет, организатор и лектор на работна среща. Той е един от най
продуктианите асоциирани редактори на C/GR Journa/. Рецензирал е 63 ръкописа и 
още 20 са в процес на редакция. 

Д-р Живанович има дългогодишен преподавателски стаж. В продължение на 
18 години е извеждал упражнения със стуДенти от университета Corvinus в 
Будапеща, Унгария. В настоящия момент е ръководител на докторант с предстояща 
защита през 2015 година. В периода 2010-2014 г. е консултант на трима бакалаври 
от Пловдивския университет във връзка с разработването на дипломните им 
работи. Активната му преподавателска дейност се изявява и в провеждането на 
лабораторни упражнения за ОКС "Бакалавър" на студенти от Аграрния университет 
- Пловдив и от Пловдивския университет. 

Забележки 
По отношение на представената научна продукция имам следните забележки: 
Справката за научните приноси е направена въз основа на цялостната 

научноизследователска дейност на кандидата, което затруднява анализа на 
постиженията в периода след придобиване на последната академичната длъжност. 
Някои от научните приноси представляват автобиографични данни. Не са 
разграничени приносите с оригинален, методичен, научен и научно-приложен 
характер. В справката за цитиранията не е посочен импакт факторът на списанието, 
в което е цитирана съответната статия. 

Направените забележки са във връзка с недостатъчна прецизност при 
подготовката на документите и те в никакъв случай не намаляват високото качество 
на представените материали. 

Заключение 
Въз основа на направения анализ на научноизследователските, приложните и 

образователните активи считам, че гл.ас. д-р Габор Иван Живанович напълно 
отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и Правилниците за неговото приложение. В 
конкурса за "Доцент" се представя с висококачествена и достатъчна по обем 
проДукция със съществени приноси, свързани с актуални проблеми в областта на 
хранителните технологии. 

Познавам лично д-р Живанович. Винаги ме е впечатлявала ерудицията му, 
прецизността, с която работи, и оригиналността на идеите му. Той е изграден учен с 
голям потенциал, с признат национален и международен авторитет. 

Всичко това ми дава основание да оценя ПОЛОЖИТЕЛНО цялостната му 
дейност. 

Позволявам си да предложа на почитаемото Научно жури и на Научния съвет 
на ИЗК "Марица"и ИИРХ, Пловдив да гласуват положително и да изберат гл.ас. д-р 
Габор Иван Живанович за "Доцент" по научната специалност "Технология на 
плодовите и зеленчуковите консерви" в професионално направление 5.12 
"Хранителни технологии". 

26.08.2014 
гр. Пловдив 


