


публикации 2 са публикувани в международно реномирано научно списание с 
импакт фактор ( общ ИФ 3,17 ), 4 - в международни научни списания без импакт 
фактор, 6 - в Годишници на университети или институти (от които 4 в чужбина) и 
10 - в български научни списания (Хранително-вкусова промишленост и Ново 
знание). В болшинството от публикациите д-р Исерлийска е водещ автор (на първо 
или второ място).  

Научните трудове, според тематиката им, са насочени главно в 3 групи: 
 Първа - изследване на минералния състав на хляба и обогатяването му с БАВ; 
 Втора - разработване на базови технологии за производство на хляб обогатен с 
БАВ,   на фъстъчено масло, фъстъчени кремове и напитки, плодови пюрета и др.; 
 Трета – създаване на методология за провеждане на потребителски сензорен тест 
на хляб обогатен с БАВ, на фъстъчено масло и кремове и др.  

Анализът на научната продукция показва много добрата осведоменост на 
кандидата по разработваните проблеми и компетентното им анализиране и обобщаване. 

Върху представените трудове са забелязани 20 цитати, от които 19 в 
авторитетни чуждестранни или международни научни издания. Тези данни 
показват, че научните резултати на д-р Дида Исерлийска са известни и оценявани от 
научната общност в чужбина. Те не са само информация, а база върху която са стъпили 
следващите изследвания. Освен това те далеч надхвърлят изискванията отбелязани в 
ППНСЗАД. 

Считам, че научните трудове на д-р Исерлийска отговарят на условията и 
темата на конкурса. Приемам авторската справка на кандидата за приносите, в която 
те коректно  са класифицирани като научни, научно-приложни и приложни приноси. 

 
Ръководство и участие в научни проекти 
Гл. ас. д-р Дида Исерлийска е била ръководител на проект за двустранно 

сътрудничество с Институт по биоресурси, Букурещ-Румъния (2010-2012), както и 
участник в 4 международни проекти ( 5-та рамкова Програма на ЕС, Проект по 
програма здраве на ЕС, съвместен проект с Университета на Джорджия, САЩ и с 
Института по хранителни тенологии в Галац, Румъния). Ръководила е задача от проект 
АИХТ (2007-2009) на ССА. Понастоящем е ръководител на проект АИХТ 107 (2012-
2014), както и на задача от проекта ХТАИ 112 (2013-2015) на ССА. Има участие и в 
още 6 научни проекти на ССА. 

 
Оценка на учебната работа 
Имайки предвид че гл. ас. д-р Дида Исерлийска работи в научно-

изследователски институт, учебната й работа е свързана главно с провеждане на 
обучителни курсове по сензорен анализ на студенти от УХТ-Пловдив. Като 
ръководител на лаборатория ”Сензорни анализи” тя организира и провежда „централно 
локални” тестове за сензорно оценяване на фъстъци и фъстъчени продукти. Провежда 
обучение на дескриптивен панел както за оценяване на фъстъчени продукти, така и за 
оценяване на лютеница. Не са за подценяване и консуматорските сензорни тестове, 
които тя провежда, за оценяване на храни и напитки в услуга на партньори от 
търговската мрежа и индустрията. 




