
СТАНОВИЩЕ 

От доц. д-р Данка Петева Луднева 

Институт за изследване и развите на храните - Пловдив 

Относно: участието на гл. ас. д-р Габор Иван Живанович към Института за 

изследване и развитие на храните - Пловдив във връзка с конкурс за избор на академична 

длъжност "доцент", обявен в Държавен вестник брой 36 /25.04.2014 г. по професионално 

направление 5.12. Хранителни технологии; научна специалност "Технология на плодовите 

и зеленчукови консерви". 

Предоставените ми материали за становище по обявения конкурс са обособени в 

няколко раздела, от които най-съществени са раздел Научноизследователска и научно

приложна дейност. 

Научноизследователската дейност на гл. ас. д-р Габор Иван Живанович е 

представена от 32 бр. публикации след получаване на научната степен "доктор". От тях 14 

бр. са отпечатани в международни списания 9 бр., от които с общ импцкт фактор 2,93. 

Останалите 18 бр. са публикации от участия в международни и национални научни 

конференции, отпечатани в български списания и годиrпни издания на университети и 

научни институти. Водещ автор е в 13 бр. публикации. Освен тези основни публикации 

има 14 бр. участия с постер доклади и кратки съобщения в различни научни форуми наrпи 

и международни и 5 бр. публикации в научно популярни издания, където водещ автор е в 

10 бр. 

Ндучноизследователската дейност на гл. ас. д-р Габор Живанович, отразена в 

научните публикации може да бъдат обобщена в няколко по-важни направления: 

!.Изследване на физични параметри /реологични и диелектрични/ на биополимери в 

храни, като състав и във вид на ядивни покрития. 

2. Определяне на качеството на плодове и зеленчуци чрез използването на 

диелектрическата спектроскопия. 

3. Недеструктивни и квази-недеструктивни методи за характеризиране на физични 

параметри на плодове и зелеl;'чуци. 

4. Изследване реологи чните параметри на плодове, зеленчуци, течни, полутечни и 

твърди храни. 

По първо направление са използувани различни технологични реrпения за 

приложение на високомолекулен хитозан, като ядивно покритие за удължаване на срока на 



съхранение на плодове и зеленчуци при запазване на качествените им показатели. 

Задълбочено са изследвани реологичните характеристики на пектинови филми. За първи 

път се доказва, че освен калциевите йони и магнезиевите йони имат способността да 

омрежват пектина, което е най-ефикасно както и при калциевите йони за 

нискоестерифицираните пектини. Изследвани са многослойни филми, като комбинация от 

поли-L-лизин и карбоксиметилцелулоза; пектин /хитозан; карагенан/хитозан. У становена е 

стабилността на многослойните филми при промяна на различни параметри рН, 

температура, налягане. Многослойни филми от карагенан и хитозан са успешно 

реализирани в изграждането на микрокапсули за инкапсулиране на биологично активни 

компоненти. Чрез обективни методи вискозиметричен и турбидиметричен са определени 

условията, при които електростатичните сили на привличане довеждат до 

комплексообразуване, като резултат са получени полиелектролитни комплекси между 

пектин и карбоксиетилхитозан. Освен разработването и приложението на ядивни покрития 

върху плодове и зеленчуци от комбинирани полимери гл. ас. д-р Табор Живанович 

успешно изследва и прилага недеструктивния метод на диелектрическа спектроскопия за 

проследяване и контролиране на технологичните процеси зреене, сушене и съхранение на 

плодове и зеленчуци. При натрупване на достатъчни екпериментални данни той има 

идеята в переспектива да използва метода за разработване на on-line система за 

мониторинг на качеството на плодове и зеленчуци. Съвместните научноизледователски 

изследвания и контакти с катедрата по "Физика и контрол" с Корниниуе Университет в 

Будапе,ща му помогат да се усъвършенства и се изяви като водещ специалист в областта 

при използуване на недеструктивни и квази-недеструктивни методи за характеризиране на 

физичните параметри на плодове и зеленчуци. Съвместните изследвания довеждат до 

разработване на опитни установки за изследване на плодове и зеленчуци чрез зрителна 

система (цвят, изображение, различни видове заболявания). Съвместно с катедрата е 

разработен и акустичен метод за определяне твърдостта на плодове, която в някои случаи 

може да се използува като показател за определяне на тяхната степента на зрелост. 

Проведени са и многобройни реелогични изследвания на голяма група плодове и 

зеленчуци от различни годишни реколти в различни стадии на зрелост и при краткосрочни 

и дългосрочни периоди във времето. Въз основа на тези данни е установена добра 

корелация между реелогичните и други физични и сензорни показатели. 



Изследвани са и реологичните параметри на течни, полутечни и твърди продукти. 

Екперименталните резултати показват добра корелация между реологичните свойства, 

компонентния състав и технологичната обработка на продуктите. Паралелно с 

недеструктивните, реологични и диелектрични параметри гл.ас. д-р Габор Живанович е 

изследвал и други физични и физикохимични показатели с цел търсене на взаимовръзки и 

добра корелация между тях. Във връзка с това е установена висока корелация между 

диелектрични параметри и обща киселинност при плодовете, твърдост и сухи вещества по 

брикс. Всичко това коректно е отразено в раздел научни приноси. Единствената ми 

забележка е по начина, по който са представени.За по-голяма прегледност добре е те да се 

представят не по направления, а да бъдат обобщени и разграничени, като научни, научно

приложни и приложни приноси. 

В своята научноизследователска дейност гл- ас. д-р Габор Живанович показва 

задълбоченост, добра осведоменост и познания на научните методи и подходи при 

решаване на поставените научни цели. Проблемите, който решава с разработването на 

ядивни покрития, с използуването на недекструктивни методи за бързо , лесно и евтино 

оценяване на качеството на плодовете и зеленчуците можем да отнесем с убеденост към 

иновативните технологии. 

Атестат за научната значимост на публикациите е и броя цитирания в 

международни списания. 

Задълбочеността му в научноизследователската и научно - приложна дейност е 

доказ�н� с ръководството на два проекта финансирани от Селскостопанска академия и 

участието му в 5 бр. проекти три, от които с международно участие. Два от проектите са по 

двустранно сътрудничество с Института по Биоресурси в Букурещ - Румъния и Институа 

по Хранителни технологии гр. Галац - Румъния финансирани от фонд "Научни 

изследвания". Третият проект е по програма здраве на Европейския съюз. 

Висока оценка за експертните качества на гл. ас. д-р Габор Живанович се 

потвърждават и от други негови научни активности. 

Редактор е на международно списание Agricaltural Engineering Intemational към 

секция 
"

Следберитбени технологии на плодове и зеленчуци". Модератор е в секция на 7-я 

международен конгрес по хранителна физика в Сърбия. Научен секретар е на 

организационния комитет на 8-я и 11-я международен конгрес по физика и физикохимия 

на храните в гр Пловдив. Член е на научни комитети в различни международни 



конференции- Нитра, Словакия; Будапеща, Унгария. Член е на организационния комитет 

на две научни конференции с международно участие в Пловдив. Организатор и лектор е на 

три научни открити дни за 2010, 2011 и 2012 год. Притежава сертификат за 
"

Сензорна 

оценка на хранителни продукти"; за Европейско законодателство за безопасност и 

качество на храните, етикетиране на храни. 

Учебно-преподавателската дейност на гл.ас. д-р Габор Живанович е свързана с 

провеждане на 60 часа лабораторни упражнения със студенти от Аграрен университет

Пловдив за 2010-2011 учебна година по специалност ,,Аграрно инженерство"; Обработка и 

съхранение на земеделската продукция. Лабораторни упражнения 18 часа със студенти от 

Пловдивския Университет катедра 
"

Екпериментална физика". Ръководител на студентски 

практики на студенти от Университета по Хранителни технологии - Пловдив Научен 

ръководител на редовен докторант към Института за изследване и развитие на храните. 

Консултант на трима дипломанти от Пловдивския Университет 

Високо оценявам и неговата езикова подготовка с отличното владеене на английски 

език и работа с компютър. 

Заключение. 

Всичко изложено дотук ми дава основание да оценя по достойнство научната и 

научно - приложна дейност на кандидата. Предоставените материали по обем и научна 

стойност отговарят на критериите за хабилитиране, залегнали в Закона за развитие на 

академичния състав в РБългария, въз основа на което давам положителна оценка на гл. 

ас. д:..р Габор Иван Живанович и с убеденост препоръчвам да му бъде присъдено 

академичното звание "доцент
" 

по професионално направление 5.12. Хранителни 

технологии; научна специалност "Технология на плодовите и зеленчукови консерви". 

30.08. 2014 r. Изготвил становището: ... . �. 
гр.Пловдив /доц. д-р Д. Луднева/ 


