
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ 

 

ЗАПОВЕД  

№ 547  

Пловдив, 19.05.2017 г.              

 
                На основание чл. 15, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на фонд 

“Наука” на УХТ и в съответствие с решение на Централната комисия на фонда за 

разпределение на субсидията за 2017 г. (Протокол № 7/02.05.2017 г.), утвърдено от АС 

(Протокол № 20/18.05.2017 г.) 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 
 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ ПО ПРОЕКТИ,  

КАКТО СЛЕДВА: 
 

№ Наименование на проекта Ръководител 

 

Срок, г. Сума, лв. 

05/24.03.2017 Подобряване на качеството и състава на яйца и от 

токачки (Numida meleagris) чрез хранене с 

натурални функционални добавки 

Доц. д-р Десислав Балев  1 2 500 лв. 

03/24.03.2017 Проучване на възможностите за оползотворяване 

на отпадъчни продукти от производството на соево 

мляко за получаване на пробиотични препарати 

Доц. д-р Александър 

Славчев  
1 2 500 лв. 

04/24.03.2017 Проучване на възможностите за обогатяване с 

полифеноли на функционални ферментирали млека 

доц. д-р Кирил Михалев  1 2 500 лв. 

02/24.03.2017 Имобилизиране на липаза от Aspergillus carbonarius 

NRRL 369 върху перли от полиетилен терефталат 

доц. д-р Георги Добрев  1 2 500 лв. 

07/24.03.2017 Изследване върху структурно-механични и 

стабилитетни характеристики на хранителни 

дисперсни системи с рожков (Ceratonia siliqua L.) 

доц. д-р Иванка Петрова  1 2 125 лв. 

06/24.03.2017 Създаване на хранителни добавки, използвайки 

съпътстващи продукти от преработката на 

маслодайни суровини 

проф. д-р Марияна 

Перифанова - Немска   
1 2 125 лв. 

01/24.03.2017 Оползотворяване и приложение на странични 

продукти, получени при дестилация на лавандула 

Lavandula angustifolia 

Доц. д-р Антон Славов  1 2 125 лв. 

08/24.03.2017 Разработване на изследване на транзисторен 

реверсивен резонансен преобразувател на 

електрическа енергия 

доц. д-р Александър 

Вучев  

 

1 
2 125 лв. 

09/24.03.2017 WEB ориентирана система за контрол, анализ и 

управление на топлинните режими при 

производството на консервирани храни 

доц. д-р Христо Динков  1 
2 125 лв. 

10/24.03.2017 Изграждане и управление на виртуална алумни 

мрежа в УХТ – Пловдив  

гл. ас. д-р Венета 

Марковска 
1 2 125 лв. 

 

           Съобразно разпоредбите на чл. 15 от ПУД на фонд „Наука” на УХТ и чл. 12 от 

Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването 

на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши 

училища научна или художественотворческа дейност, приета с ПМС № 233 от 10.09.2016 

г. (Обн. ДВ. бр. 73 от 16 септември 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) за всеки утвърден 
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проект да се подпише договор, придружен от работна програма, план-сметка и списък на 

колектива. 

 Задължавам ръководителите на проекти да представят годишен научен и финансов 

отчет до 10.12.17 г. 

 

 Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Зам.-ректора по 

научна дейност и бизнес партньорство. 

 

 Препис от настоящата заповед да се изпрати на всички длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

 

СД/ДА        РЕКТОР:  /п/ 

         (проф.д.т.н. инж. К. Динков) 
 


