
Вх. No -"'-· ...,,), _.··._ __ __ _ 

A�f.::�ff��::.2al е. 

СТАНОВИЩЕ 
доц. д-р Антон Минчев Славов 

Университет по Хранителни технологии- Пловдив, катедра "Органична химия" 

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжпост "Доцент" 

Област на висшето образование: 5. Технически науки 
Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии 
Научна специалност: Технология на плодовите и зеленчуковите консерви 
Кандидат: главен асистент д-р Габор Иван Живанович, отдел "Безопастност и 

качество на храните" към Институт за Изследване и Развитие на Храните- Пловдив 

Настоящото становище е изготвено въз основа на Заповед М НП- 07-25124.06.2014 
г. на Председателя на ССА за определяне на състава на Научното жури и е разработено на 

�база на следните представени документи: заявление за участие в конкурса; копие от 
обявата на конкурса в ДВ и на страницата на Институт за изследване и развитие на 
хjюните - Пловдив; електронен и хартиен вариант на всички изискуеми по ППЗРАСРБ на 
ССА документи. 

1. Законосъобразност на конкурса 
Конкурсът е обявен в "Държавен вестник" брой 36 1 25.04.2014 г., както и на интернет 

страницата на Институт за изследване и развитие на храните - Пловдив. Конкурсът е за две 
:места, по цитираните област на висше образование, професионално направление и 
специалност. От представените документи е видно, че процедурата за обявяване на конкурса, 
съгласно ЗР АСРБ, Правилниците за неговото приложение и ППЗРАСРБ на ССА е напълно 
спазена. 

В двумесечния срок от датата на обявяване на конкурса в ДВ документи е подал един 
кандидат - главен асистент д-р Габор Иван Живанович. Административната комисия е 
допуснала кандидата до разглеждане на документите му пред научно жури. 

Това ми дава основание да определя конкурса като отговаряrц на изискванията на 
ЗР АСРБ и Правилниците за неговото приложение. 

2. Кратки биографични данни за кандидата 
Габор Живанович е роден на 10.07.1967 г. в Будапеrца, Унгария. През 1996 г. получава 

квалификация Магистър по агрономство - Аграрен инженер в Р ANNON University of 

Agriculture, Унгария. След това продължава обучението си в University of Horticulture and 
Food Industry, Будапеrца, където получава квалификация Експертен инженер (MSc) -
Магистър по Анализ и контрол на хранителни продукти със Специалност "Развитие на 
качество в хранителната промишленост". През периода 2000-2007 година се обучава като 
задочен докторант в Corvinus University, Будапеrца, Унгария и в резултат на успешна заrцита 
получава докторска степен по Хранителна наука с тема на дисертацията "Реологични 
свойства на пектинови филми". През 2001 година печели стипендия по програмата Marie 
Curie и специализира за 12 месеца в Institute of Food Research, Норич, Великобритания в 
областта на физичните параметри на клетъчната стена на ябълки и пектинови филми. 

От 1990 до 2008 г. работи първоначално като експерт, а в последствие и като научен 
сътрудник към катедра "Физика и Контрол", Corvinus University, Будапеrца, Унгария, с 
основни акценти на изследователската си работа в областта на физични и органолептичии 
параметри на храни, ядивни опаковки, съхраняване и минимална обработка на плодове и 
зеленчуци. От 2008 г. заема длъжността главен асистент в Института за изследване и развитие 
на храните, Пловдив, България, като извършва научни изследвания върху физичните и 
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сензорни параметри на храни, ядивни опаковки, съхраняване и минимална обработка на 

плодове и зеленчуци, както и изследвания свързани с намаляване на съдържанието на сол, 
захар и мазнини в хранителни продукти. 

Тази кратка биографична справка показва гл. ас. д-р Габор Живанович като ерудиран и с 
богат опит млад специалист, който в годините работи усилено в различни направления на 
хранителната наука и промишленост. 

3. Научно-изследователска дейност 
В настоящия конкурс гл. ас. д-р Габор Живанович представя 4 броя дисертации, 14 

публикации за периода 1996-2003 г. (за получаване на квалификация Експертен инженер) и 
11 публикации (с общ импакт фактор 2,97) включени за получаване на Докторска степен. 
Отделно от тях той участва с 32 публикации след придобиване на докторската си степен (при 
минимално изискуеми 25), с общ импакт фактор 2,93 (при минимално изисквани 2,5). Девет 
от тях са отпечатани в меЖдународни издания с импакт фактор, а броят на публикациите под 
печат е 2 (по-малко от 10% от общия брой). В 21 от публикациите гл. ас. д-р Габор 

.Живанович е водещ автор. За периода на научния си и професионален стаж публикацианната 
активност на кандидата е оценена чрез 66 цитирания, от които всички са в меЖдународни 

· щдания с импакт фактор. Гл. ас. д-р Габор Живанович има 5 публикации в научно-популярни 
издания и 14 доклада, представени на международно признати научни конференции и 
семинари. Участвал е в изпълнението на 7 научно-изследователски проекта, на 2 от които е 
бил ръководител. Кандидатът активно участва като рецензент на научни публикации в две 
меЖдународно признати списания, спомага като член на организационните комитети за 
провеЖдането на национални и меЖдународни научни прояви, както и участва в експертни 

групи, свързани с развитието на науката и практиката на земеделието. 
Основните научни приноси на кандидата могат да бъдат обобщени в няколко 

направления - 1 ). Изследване на физични параметри на биополимери в храни, като съставки и 
опаковки; 2). Диелектрична спектроскопия на плодове и зеленчуци; 3). Недеструктивни и 
квази-недеструктивни методи за физично характеризиране на плодове и зеленчуци; 4). 
Реологични изследвания на параметри на плодове и зеленчуци; 5). Реологични параметри на 
течни, полутечни и твърди храни; 6). Изследвания върху други физични параметри на 
плодове, зеленчуци и храни и 7). Физични параметри на зърнени продукти. 

Всички тези обективни критерии ми дават основание да дам своята ПОЛОЖИТЕЛНА 
оценка за научно-изследователската дейност на д-р Живанович. 

4. Учебно-преподавателска дейност 
Гл. ас. д-р Габор Живанович извеЖда упражнения със студенти още по време на престоя 

си в Corvinus University, Будапеща, Унгария. Впоследствие като главен асистент в Института 
за изследване и развитие на храните, извеЖда упражнения за студенти от АУ - Пловдив, 
специалност "Аграрно инженерство" - Обработка и съхранение на земеделската продукция, 
общо 60 часа. Също така в продължение на 3 години извеЖда упражнения за студенти III курс 

"Медицинска физика" от ПУ, при катедра "Експериментална физика" с акцент върху 

"Реологични свойства на полимерни гело ве". 
Гл. ас. д-р Габор Живанович е бил консултант на трима дипломанти от Пловдивски 

университет през 2010, 2011 и 2012 г. с теми на дипломните работи: "Реологични 
характеристики на плодови мечета Харибо", "Реологични характерпетки на гело ве капа
карагенан/инулин" и "Изследване на гелообразуването на капа-кареганан в присъствие на 
полимерен инулин". Съвместно с доц. д-р Мария Марудава Живанович от ПУ участва в 
ръководството на редовния докторант Стоил Желязков с тема "Разработване на технологии и 
методи за контрол на качеството на пресни и съхранявани натурални и с ядивни покрития 
плодове и зеленчуци". 

По програма "Ученически и студентски практики"- проект към МОН, финансиран по 
ОП "Развитие на човешките ресурси" и съфинанепран от Европейския социален фонд, 
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участва като ментор на студентката Петя Попова, III курс, специалност "Химия и 

микробиология на храните
"

- УХТ, Пловдив. 
Считам, че учебно-педагогическата дейност е изцяло в обхвата на обявения конкурс за 

заемане на академичната длъжност "Доцент". Въз основа на цитираните данни мога да дам 
своята ПОЛОЖИТЕЛНА оценка за този компонент от работата на кандидата. 

5. Заключение 

Представените материали от гл. ас. д-р Габор Иван Живанович отговарят на 
изискванията на ЗРАСРБ за заемане на академичната.длъжност "Доцент

"
. Изявите му и в 

научно-изследователската и учебно-педагогическата дейност са на високо професионално 
ниво и давам своята ПОЛОЖИТЕЛНА оценка за тях. С пълна убеденост предлагам на 
почитаемия Научен съвет да присъдят академичната длъжност "Доцент" по 5. Технически 
науки, 5.12. Хранителни технологии (Технология на плодовите и зеле ковите консерви) на 
гл. ас. д-р Габор Иван Живанович. 

Пловдив Изготвил 

03.09.2014 г. 
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