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Р Е Ц Е Н З И Я 

на материали по конкурс за получаване на академична 
длъжност "доцент"в професионално направление 5.12. Хранителни 

технологии, научна специалност "Технология на плодовите и 
зеленчуковите консерви" 

Рецензент: проф. д-р Николай Димитров Пенов, съгласно Заповед 
на Председателя наССА-С офия NQHП- 07-25/24.06.2014 г. 

В конкурса за "доцент", обявен в ,Държавен вестник", бр. 36 от 

25.04.2014 г. и на електронните страници на ССА - София и ИИРХ -

Пловдив, за нуждите на ИИРХ- Пловдив, единственият кандидат е гл.ас. 

д-р Габор Иван Живанович. 

Кандидатът е представил справка за наукометричните изисквания 

за "доцент", има придобита научна степен "доктор", заемал е и в момента 

заема академичната длъжност "главен асистент" и отговаря на 

изискванията на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ в 

Селскостопанска академия. 

1. Кратко представяне на кандидата: 

През 1996 г. гл.ас. ГаборЖивановичзавършваПанонския аграрен 

университет, гр. Мошонмагяровар - Унгария, специалност "Аграрен 

инженер", а през 1999 г. завършва Университета по градинарство и 

хранителна промишленост, Унгария, специалност "Развитие на 

качеството в хранителната промишленост". 



През 2003 г. е преминал курс на обучение "Сензорна оценка -

теория и практика" в BudapestUniversity of Economic Science 

andPuЬiicAdministration, Унгария. 

През 2007 г. гл.ас. ГаборЖиванович получава докторска степен в 

областта на хранителните науки от Университет "Корвинус
"
, Будапеща, 

" 

Унгария. 

От 1990 до 2008 г. е асистент в Университет "Корвинус
"
, 

Будапеща, Унгария,факултет "Хранителна наука", катедра "Физика и 

контрол". 

От 2008 г. до сега е главен асистент в ИИРХ- Пловдив. 

2. Общо описание на научната продукция 

Публикациите, представени от гл.ас. д-р ГаборЖиванович, са 

групирани по следния начин: 

- Научни публикации преди започване на дисертационния труд -

14 бр. 

- Научни публикации към дисертацията за получаване на 

образователната и научна степен "доктор" - 11 бр. 

-Научни публикации за участие в конкурса за ,доцент"- 32 бр. 

В представената научна продукция кандидатът определено има 

личен принос. Той е първи автор в 21 от публикациите, което е около 66% 

отобщия брой (32 бр.). 

Интересът към научната продукция на гл.ас. Живановичсе 

илюстрира от цитираните статии от други автори- 66 на брой. 

Приемам за рецензиране всички публикации и подчертавам, че те 

са в областта на обявения конкурс. 

Научно-изследователската и научно-приложна дейност на 

кандидата може да се обобщи в следните направления: 

• Физични параметри на биополимери в храни, като съставки и 

опаковки 

• Диелектрична спектроскопия на плодове и зеленчуци 

• Недеструктивни и квази-недеструктивни методи за физично 

характеризиране на плодове и зеленчуци 
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• Реелогични параметри на плодове и зеленчуци 

• Реелогични параметри на течни, полутечни и твърди храни 

• Други физични параметри на плодове, зеленчуци и храни 

Получените научни, научно-приложни и приложни при�:�_qси <(а: 

Научни приноси 

• Установено е, че при покрития от високомолекулен хитозан, 

разтворен в оцетна, лимонена и млечна киселина, нанесени върху 

различни плодове (нарязани ябълки, нарязан пъпеш, череши), плодовете 

(нарязан пъпеш), покрити с високомолекулен хитазан (разтворен в 

млечна киселина) имат приемлив вкус (при сензорен анализ) и добри 

физични параметри по време на съхранението, а продуктите с опаковка 

от водоразтворим хитазан върху череши имат по-дълъг срок на годност и 

запазен външен вид. 

• Проучено е влиянието на фината структура на пектина и вида 

на омрежващия агент върху реелогичните характеристики на пектинови 

филми. За първи път е доказано, че магнезиевите соли омрежват 

пектина, като омрежването е най-ефективно за нискоестерифицирани 

пектини с блоково разпределение на карбоксилните групи. 

• Изследвани са многослойни филми. Получени са филми от 

поли-L-лизин и карбоксиметилцелулоза върху подложка от 

полипропилен. Получени са полиелектролитни многослойни филми 

пектин/хитазан върху биоразградима подложка от полимлечна киселина. 

Успешно са реализирани многослойни филми от карагенан и хитазан в 

изграждане на микрокапсули за инкапсулиране на биолгично активни 

компоненти. 

Научно-приложни и приложни приноси 

• Установено е, че едновалентни метални соли не могат да 

бъдат прилагани за омрежване на пектина. 

• Получени са полиелектролитни комплекси и са определени 

условията на средата, при които те са стабилни. Получени са изотермите 

на свързване на хитазан към пектин и е изчислена константата на 

свързване. 
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• Методът диелектрична спектроскопия успешно е приложен за 

наблюдение на сушени плодове и зеленчуци (моркови, грозде, ябълки), 

както и за проследяване процесите на зреене и съхранение. 
• Разработена е опитна апаратура за изследване на плодове и 

зеленчуци чрез зрителна система (цвят, изображение,-� ГНИ.QОСТ) и 

акустичен метод за определяне на твърдост. 
• Проведени са реологични изследвания на плодове (ябълки, 

круши, череши, кайсии и др.) и зеленчуци (пъпеш, зелен фасул, картофи, 

кромид лук, моркови и др.) през различни стадии на зрялост и по време 

на краткосрочно и дългосрочно съхранение. Установена е добра 

корелация между реологичните и други физични и сензорни параметри. 
• Изследвани са реологичните свойства на еластични гумени 

мечета "Ха рибо". Експерименталните резултати показват добра 

корелация междуреологичнитеи технологичните параметри. 

З. Преценка на личните приноси на кандидата. 

В представената научна продукция кандидатът има значителен 

принос. 

Познавам кандидата от съвместната ни работа. В тази връзка 

искам да отбележа, че гл.ас. д-р Габор Живанович работи много коректно 

с екипи, в които личният му принос и ръководната му роля са безспорни. 

Гл.ас. д-р Габор Живанович е търсен специалист и експерт в бранша. 

В основната част от продукцията на гл.ас. д-р Габор Живанович 

са реализирани научни изследвания, в които се съвместяват 

технологични, инженерни и аналитични цели и резултати. 

Чрез изследователската си дейност кандидатът е постигнал 

значими научни, научно-приложни и приложни резултати в областта на 

приложението на физични методи за характеризиране на хранителни 

продукти. Постигнатите резултати представляват интерес от гледна точка 

приложение в науката и практиката. 

Като утвърден изследовател, кандидатът е високо ценен в 

научните среди. 
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4. Преподавателска дейност 

Гл.ас. д-р ГаборЖиванович е съ-ръководител на един редовен 

докторант (Заповед NQ РД-16-34/23. 01. 2012 г. на Председателя на ССА 

-София)-Стоил Пенев Желязков с тема "Разработване на технологии и 

методи за контрол на качеството на пресни и съхранявани натурални и с 
" 

ядливи покрития плодове и зеленчуци". 

Гл.ас. Живанович е бил консултант на 3 сТуденти от ПУ "Паисий 

Хилендарски" и ментор на 1 студент от УХТ (Студентски практики). 

Гл.ас.Г. Живанович е водил лабораторни упражнения със 

студенти в АУ - Пловдив (общо 60 часа) и ПУ "Паисий Хилендарски" 

(общо 18 часа). 

5. Научноизследователска дейност 

Гл.ас. ГаборЖивановичучаства в разработването на 9 бр. научни 

проекти, като е бил ръководител на 2 от тях. 

6. Специализации и членство 

- Associate Editor of CIGR Journal, Section Vl - Postharvest 

Technology andProcessEngineering. 

- Member of the Editorial Board of lnternational Journal of Agricultural 

and Biological Engineering. 

7. Съответствие на материалите на кандидата за участие в 

конкурса с изискванията за академичната длъжност "доцент" 

С материалите за участие в конкурса в съответствие с 

Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав 

в Република България, Гл.ас. д-р ГаборЖиванович покрива основните и 

допълнителни критерии, както и изискванията по други дейности за 

присъждане на академичната длъжност " доцент
"
. 
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8. Бележки, въпроси и препоръки по рецензираните 

материали 

Кандидатът като цяло прецизно и коректно е представил своите 

материали за конкурса. 

Основната ми бележка се отнася до авторскат-а сnравка за 

приносите, които не са класифицирани в науч�и
'
, научно-приложни и 

приложни, анякои от тяхби могло да бъдат обединени.Освен това 

справката за научните приноси обхваща общата научна продукция на 

кандидата-както за участие в конкурса за ,доцент", така и преди 

започване на дисертационния труд и във връзка с него. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представените от гл.ас. Габор Живанович материали за конкурса 

съответстват на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за прилагането 

му в ССА. Оценявайки комплексно и обективно достатъчната по обем 

научна продукция и постигнатите в нея научни и научно-приложни 

постижения с пълна убеденост препоръчвам на Научното жури да даде 

положителна оценка и да предложи на Научния съвет при ИЗК "Марица" -

Пловдив и ИИРХ - Пловдив да присъди академичната длъжност"доцент" 

на гл. ас. д-р Габор Иван Живановичв професионално направление 5.12 

Хранителни технологии, научна специалност "Технология на плодовите и 

зеленчуковите консерви". 

28.08.2014 г. 

гр. Пловдив 

Рецензент: 

Николай Пенов 1 
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