
Юбилеят е хубав повод да поздравя колегите 
от Университета по хранителни технологии, който е 
с доказано високо ниво в сферата на висшето обра-
зование. Този университет има мисията да създава 
технологиите за производство на храните и да бъде 
сред най-важните научно-образователни институ-
ции. За нас – от Аграрния университет, е радостно, 
че в тази мисия сме съмишленици, защото, преди 
да стигнем до методите и техниките за получаване 
на храните, отглеждаме суровинните продукти. На-

шите действия в хранителната индустрия може да се определят като срод-
ни, макар и по различно време и с различна насоченост. 

Пловдив е университетски град и във времето висшите училища са 
потвърдили своята значимост, висококвалифицираните научноизследо-
вателски и преподавателски екипи. В това отношение УХТ притежава за-
бележителна научна история. Университетът по хранителни технологии и 
Аграрният университет имат обща задача. Тя се потвърждава и от един-
ството на тяхното предназначение – да бъдат институции с висок престиж 
в националната и международната наука, анализираща хранителнотехно-
логичните и аграрните теми. 

Уважаеми колеги, пожелавам Ви много нови постижения, още по-
добър синхрон между поколенията изследователи, които работят в УХТ, 
да разширявате създаденото през годините и да бъдете модерни в съот-
ветсвие с всички темпове на времето. Честит юбилей!

За мене е чест и удоволствие да се 
обърна към целия състав – преподава-
тели, служители, студенти, на Универ-
ситета по хранителни технологии!

Случи се така, че в последните 10 – 
12 години имам доста преки контакти 
с представители на университетското 
ръководство: с предишните ректори – 
проф. Хаджикинов и проф. Вълчев, с 
настоящия ректор – проф. Кольо Дин-
ков, чийто избор според мен е много 
сполучлив. Имам непосредствени впе-
чатления от развитието на университе-
та през този период. Свидетел съм на 
усилията, полагани от новото ректор-
ско ръководство, резултатите от които 
са видими.

УХТ е малък, но уникален универ-
ситет и точно тази уникалност гаран-
тира и стабилността му. Той е акаде-
мична институция с бъдеще, защото, 
доколкото ми е известно, почти всич-
ки, които работят в областта на храни-
телните технологии у нас, са негови 
кадри. И докато други сектори на ико-
номиката в различни периоди могат да 

боксуват, от храни и от 
хранителна промиш-
леност, от специали-
сти в този сектор ви-
наги ще има нужда. 

Университетът по 
хранителни техноло-
гии има специфично 
място сред български-
те висши училища – 
със специалностите, които развива, с 
големите си възможности да осигуря-
ва висококвалифицирани кадри за хра-
нителната индустрия. Лично аз нямам 
притеснения за бъдещото му развитие, 
независимо че броят на кандидат-сту-
дентите в страната непрекъснато на-
малява. Уникалните университети, 
подготвящи и уникални специалисти, 
имат шанса не само да се съхранят, но 
и да просперират. 

Съвсем искрено и от все сърце ис-
кам да пожелая на всички много здра-
ве, позитивизъм и късмет. Честит праз-
ник и на многая лета към следващи 
годишнини

Чувствам се съпричастен към юбилейните тържества в Университета по хра-
нителни технологии, с който имаме тесни контакти. По наша инициатива четири-
мата ректори на големите вузове в Пловдив сформирахме своеобразен минирек-
торски съвет, работата на който е особено полезна за цялата учебна дейност.

Не мога да не спомена, че с УХТ ни свързва не само голямото приятел-
ство с ректора – проф. Кольо Динков, но и художественотворческата дейност: 
наши музиканти помагат на танцовия ви състав. Състави от Академията за 
музикално, танцово и изобразително изкуство ще вземат активно участие 
и в тържествата по случай 60-годишнината. Какво по-хубаво от това – ние 
също да сме част от празника, защото всеки юбилей трябва да се ознаменува 
по подобаващ начин. Щастлив съм и от факта, че всяка година, откакто сме 
ректори с проф. Динков, хор „Gaudeamus” и художествени състави от АМТИИ 
се включват в празничните церемонии на УХТ. Развълнуван съм, чакам с не-
търпение да съпреживея и този голям празник. 

Смятам, че висшите училища в Пловдив трябва да вървят ръка за ръка. 
Когато сме единни и имаме обща цел, можем да постигнем много успехи. За-

щото висшето образование повече от всякога се нуж-
дае от промяна. Създадоха се закони, които, меко 
казано, пречат на развитието му. Необходимо е да 
прецизираме работата си, да обновим учебните си 
програми. Те трябва да бъдат насочени към това – да 
подготвяме нашите кадри за живота, да изберем та-
кива програми, които практически да им помогнат в 
реализацията. Убеден съм, че едномислието между 
пловдивските ректори по тези въпроси може да доведе до успешни резултати. 

Не бих си представил Пловдив без УХТ и АМТИИ, без специалностите, кои-
то се изучават в тях. Вие имате много добра материална база, както и забеле-
жителна художественотворческа дейност – запазили сте танцовия си състав.

Сърдечно ви поздравявам по случай 60-годишнината и пожелавам на 
проф. Динков да отпразнува и стогодишния юбилей, защото този университет 
е уникален. Човек без музика не може, но без храна още повече. И храната, 
и музиката са изкуство!

Поздравявам колегите от 
Университета по хранителни тех-
нологии по случай този юбилей, 
който е диамантен. За мене е го-
лямо удоволствие да ви пожелая 
успехи.

В рамките на европейската университетска традиция 
60 г. не са твърде много, защото има университети на 7 – 8 
века, но важното е какво е постигнато. По моето скромно 
мнение за реални успехи са необходими добра материал-
на база, ентусиазирани и компетентни преподаватели, до-
бър мениджмънт и традиция. Мисля, че Университетът по 
хранителни технологии притежава всички тези неща заед-
но и затова жъне своите плодове. 

УХТ има уникалния шанс да е единствен в страна-
та. Това му гарантира добро състояние и добро бъдеще. 
Знам, че имате сериозен международен авторитет. Още 
в миналото много западни университети проявяваха жив 
интерес към научните постижения на Висшия институт за 
хранително-вкусова промишленост. 

Университетът по хранителни технологии е изградил 
традиции, материална база, сериозен преподавателски 
състав. Радвам се за този юбилей! На празниците, кои-
то подготвяте, обществото ще разбере за хубавите неща, 
осъществявани от УХТ.

Големите университети се управляват трудно, мал-

ките страдат от липса на идентичност, а такива като Уни-
верситета по хранителни технологии и Пловдивския меди-
цински университет се радват на добро състояние и имат 
значими успехи.

Убеден съм, че УХТ заема своето сериозно място не 
само в българското, но и европейското образователно 
пространство. Пожелавам ви много кръгли юбилеи в го-
дините напред! На студентите – успешно следване и мно-
го положителни емоции, на преподавателите – да не губят 
позитивното си мислене и чувството си за хумор, защото 
не е трудно да преподаваш, но е трудно да омагьосаш сту-
дентите. Затова мисията на преподавателите е много от-
говорна и ако студентът излезе от университета само об-
разован, той не е образован достатъчно. Университетът 
по хранителни технологии успява да даде на студентите си 
криле за бъдещето.

Пловдивските ректори сме обединени. В образова-
нието има много проблеми за решаване, засягащи пре-
ди всичко неговото финансиране и Закона за развитие на 
академичния състав, и групата от Пловдив винаги пред-
лага разумни и ползотворни неща в Съвета на ректорите 
и в медиите, където защитаваме една или друга позиция.

Обединява ни и неповторимата атмосфера на Плов-
див –един от най-старите градове в Европа, атмосфера, 
свързана с традиции и култура. Нашето единство е и при-
надлежност към града и университетската общност! 

Съветът на европейската на-
учна и културна общност удостои 
Университета по хранителни тех-
нологии в Пловдив със Златен пе-
чат за европейски мениджмънт и 
Златна монета „Писменост” за при-
нос към развитието на българската 
наука, култура и иновативна ико-
номика, както и за завоюван висок 
престиж и обществено признание. 
На тържествена церемония в Со-
фия ректорът на УХТ проф. д.т.н. 
инж. Кольо Динков получи призо-
вете. Университетът по хранителни 
технологии е номиниран за поче-
тен член на Съвета на европейската 
научна и културна общност. 

Номинациите за наградите се 

предлагат от 180 известни бъл-
гарски учени и творци с междуна-
родно признание, притежаващи 
златни отличия от Съвета на евро-
пейската научна и културна общ-
ност, както и от кметовете на 156 
български селища, носители на 
отличие за уникално европейско 
селище заради древна история и 
култура.

Със Златния печат за европей-
ски мениджмънт Университетът 
по хранителни технологии може да 
подпечатва всички свои важни до-
кументи при кореспонденцията си 
с институциите у нас и страните от 
Европейския съюз. Златната моне-
та „Писменост” е изработена в Мо-

нетния двор на България в чест на 
годината на писмеността – 2013-а, 

и е с 24-каратово двустранно злат-
но покритие. 

Проф. д.т.н. инж. Кольо Динков,  
ректор на Университета по хранителни технологии:

УХТ има достойно място в европейското 
образователно пространство

Университетът бе удостоен със Златен печат 

Човек без музика не може, но без храна още повече!
Проф. Милчо Василев, ректор на АМТИИ 

Притежавате забележителна 
научна история
Проф. д-р Христина Янчева, и. д. ректор на 
Аграрния университет

Авторитетът на УХТ е международен
Проф. д-р Стефан Костянев, д.м.н,  
ректор на Медицински университет – Пловдив

УХТ е научният център на хранителната индустрия
Проф. д-р Запрян Козлуджов, ректор на ПУ „Паисий Хилендарски”
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Г-н Георгиев, по-раз-
лични ли са усещания-
та в началото на  юби-
лейната учебна година?

Да, разбира се, още 
на самата церемония по 
откриването атмосфера-

та бе по-
различна, 
някак по-
празнич-
на и въл-
нуваща.

Гово-
рихте ла-
конично 
на тази 
церемо-
ния:  по-
малко 
думи и 
повече 
дейст-
вия ли е 
мотото 
на инже-
нер-те-
хнолози-
те?

Може 
да се 
каже, че 
е така – 

нашата работа като ин-
женер-технолози ще 
включва вземането на 
мигновени решения, т.е. 
няма да има много време 
за обяснения, всичко ще 

трябва да е кратко, точно 
и максимално ясно. Аз 
предпочитам да дейст-
вам така и не смятам, че 
трябва да се „разтягат ло-
куми”.

УХТ се определя 
като максимално тру-
ден университет – дено-
нощното четене ли води 
до успешно дипломира-
не?

За някои това важи в 
пълна сила, но за други – 
не. Зависи от самия сту-
дент.

Има колеги, които 
учат през целия семестър 
и така си улесняват рабо-
тата през сесията, но има 
и такива, които не докос-
ват учебниците и лекции-
те цял семестър и си взи-
мат изпитите със същия 
успех.

Според мен, за да се 
справиш с лекота, е ва-
жно да ходиш редовно на 
лекции. Там материалът 
се усвоява най-лесно и 
аз смятам, че няма нужда 
от денонощно четене, ко-

гато си се постарал да го 
разбереш материала на-
време.

Как студентската 
общност чувства юби-
лея?

Студентите са горди с 
факта, че учат в универ-
ситет, който е единствен 
по рода си, и че имат 
удоволствието да съпре-
живеят този 60-годишен 
юбилей.

Какъв е профилът 
на студента в Универси-
тета по хранителни тех-
нологии – емоционален, 
теоретичен, комбина-
ция и от двете или нещо 
друго?

Бих казал, че студен-
тите в УХТ са повече 
емоционални личности, 
отколкото теорeтици, а и 
все пак, за да си добър в 
нещо, трябва да вложиш 
и известно количество 
емоция.

Вашата представа за 
университетската идея 
– абстракция или реал-
ност?

Смятам, че универ-
ситетът трябва да бъде 
място, където да се съби-
рат млади и амбициозни 
хора, които имат сходни 
цели, общи интереси, же-
лание да си помагат вза-
имно. Университетът не 
е като средното училище, 
тук се изисква по-голя-
ма самоизява от страна 
на студентите, но също 
така е място, където пре-
подавателите разпалват 
нтереса към дадена спе-
циалност и подтикват 
студентите към творче-
ско развитие и усъвър-
шенстване. Колкото за 
студентския живот – той 
трябва да съчетава учене-
то със забавленията.

Приветствието Ви 
към колегите студенти 
и към преподавателите 
в навечерието на голе-
мия празник?

Скъпи преподаватели, 
моля Ви и от сърце Ви 
пожелавам да не губите 
страстта си към препода-
ването, независимо колко 

е трудно.
Надявам се да Ви се 

налага да пишете все по-
малко двойки занапред  и 
Ви моля – не губете вяра-
та във вашите студенти!

На всички студенти 
пожелавам успешно ди-

пломиране, много не-
забравими дни и нощи 
с приятелите, които са 
срещнали по време на 
следването си, и както 
вече казах – не се отказ-
вайте, без значение на 
колко изпита ви късат!

Горди сме, че учим в единствен  
по рода си университет!
Студентите в УХТ са емоционални личности, казва председателят на Студентския съвет Свилен Георгиев

Траяна Попова е сту-
дентка в специалността „Техноло-
гия на ферментационните проду-
кти” Една година учи в Училище 
за инженери по микробиология и 
безопасност на храните във Фран-
ция. Средата там я предразполага 
към научни изследвания. Нашата 
студентка забелязва, че францу-
зите поставят значим акцент вър-
ху практическите занятия. Впечат-
лява я фактът, че лабораториите 
им са на високо ниво. Тя работи в 
изследването на множество бак-
терии, откриващи се в храните. 
Сериозен интерес за Траяна пред-
ставлява енологията. Искам да работя в тази област, разкрива студент-
ката, която има проект да учи още една година във Франция и да при-
добие магистърска диплома.

Енологията я довежда в УХТ, където усвоява добре началните уро-
ци от това привлекателно, но нелесно знание.

След Франция Траяна е отхвърлила предварителното притесне-
ние, макар че вечерите преди изпит в чуждестранния университет са 
били заредени с доста напрежение. Случвало се е за една седмица да 
се полагат по десет изпита. Присъствието в университета е от сутрин до 
вечер, но там се учи и през семестъра. Пак бих избрала УХТ, категорич-
на е Траяна Попова.

Компютърните системи и тех-
нологии са обладали Даниел Бе-
ров. Усвоил основата в УХТ, той 
поглежда навън и по линия на 
програма „Еразъм” отива в Уни-
верситета в Шчечин (Полша). Да-
ниел нарича този университет на-
преднал и изразява възхищението 
си от атмосферата и организация-
та на учебния процес. Студентът 
от УХТ остава с отлични впечатле-
ния. Добра база, комуникативни 
преподаватели, които отговарят 
компетентно на всеки зададен от 
студентите въпрос, големи библи-
отеки с богат книжен фонд - както 
в главната университетска библи-
отека, така и във факултетските, разказва за видяното увлеченият в 
компютърните системи и технологиите студент. В тези библиотеки от-
криваме и най-новите издания в нашата област, споделя Даниел. Той 
използва максимално възможността да се запознае с иновационни те-
зиси в сферата на своя професионален интерес.

Мобилността по „Еразъм” учи на голяма самостоятелност, обуче-
нието в чуждестранен университет е повече от полезно. Без „Еразъм” 
възможностите щяха да бъдат по-ограничени, откровен е Даниел Бе-
ров.

Той прилага модела си от следването в УХТ - да учи по време на 
семестъра, и в Полша. Там критериите са много високи, а добрата под-
готовка от родния университет е повлияла на нашия студент. Даниел е 
развил уменията си в компютърното програмиране и продължава да 
навлиза задълбочено в него.

За Пловдив УХТ според мен е най-добрият избор на университет (из-
ключвам МУ и АМТИИ, те са друга категория и няма как да се сравнят), 
затова и уча тук, споделя студентката от специалността „Икономика на ту-
ристическата индустрия” Елена Вършева. 

На въпроса ни какво е усвоила в университета, Елена отговаря с една 
дума – ниво. Ако не бях продължила образованието си, нямаше да съм 
на интелектуалното ниво, на което съм сега. Годините в университета ми 
се отразяват положително, допълва студентката. 

 Екипът ни срещна Елена в отдела за международно сътрудничество 
и разбрахме, че по линия на интернационалните университетски контак-
ти е била в Италия. Разказът за Италия ще бъде неизчерпаем... Но нека 
обобщя: прекрасно лично преживяване. Научих се на работа, на бързина, 
на отношение. Имах късмета да попадна в работна среда, в която думата 
„екип“ е равнозначна на „семейство“ и всички полагат равни усилия. За 
съжаление, много от моите колеги нямаха този късмет... Научих се да правя много (и вкусни) италиански на-
питки и коктейли, прочутото италианско cappuccino. В Италия гледат и оценяват как и колко работиш...

Влюбена съм в италианската култура, кухня и стил – стил във всичко! Сега виждам колко би било хубаво 
и в България да е така...

Една петица отдалечава Елена от пълния отличен успех през миналата учебна година. Търсим причините. 
Малшанс. Ниво. Силата ми не беше в тази дисциплина, разбираме от студентката.

След Английската гимназия (Пловдив) всичко ми се струва лесно, но в УХТ  всяка моя оценка е резултат от 
много четене, писане и най-вече силна мотивация. 

Интересуваме се дали са по-различни студентите в техническо-технологичните университети от хумани-
таристите, от студентите в музикалните и художествените академии например. Изборът на университет не 
предполага участие в затворено общество – имам приятели  и познати от всякакви университети и досега не 
съм намерила „расова“ разлика помежду им, коментира Елена. 

Благодаря за възможността да поздравя всички колеги – студенти и преподаватели!
За мен е огромна чест като част от преподавателския екип да Ви честитя авторитетния 

празник! 60 години нашият уникален университет е еталон в българското висше образование. Той 
е водещ научноизследователски център с утвърдени традиции, с иновационен дух и високотехно-
логична мисъл. Гордостта на всеки преподавател и всяко висше училище са неговите студенти. 
В УХТ младите хора намират качествени европейски програми,  получават знание и умения – не-
обходимата  практическа подготовка, за да се реализират успешно. Дипломата от УХТ е гарант 
за конкурентоспособост, подплатена е с компетентността и професионализма, изградени в общ 
процес на преподаване и усвояване на знания.  Успешната реализация на нашите студенти в род-
ни  и чужди компании изпълва с чувство на гордост и удовлетворение всеки от  нас, преподавате-
лите. Тя ни дава още повече вдъхновение за работа, надежда за бъдещото и вяра, че всеки труд 
ражда плодове. 

Моите пожелания към студентите на УХТ – минали, настоящи и бъдещи, са да бъдат после-
дователни в амбициите и плановете си за живота, но да не забравят своите мечти – чаровни и 
дръзки, защото те водят към върховете на житейското и експертно себеутвърждаване. 

На колегите преподаватели желая много споделени моменти на радост от професията, по-
вече подкрепа за научни проекти и иновации, ентусиазирани и творчески настроени студенти. 

И нека будителският дух властва в душите и сърцата ни!
Честит юбилей!

доц. д-р Атанаска Тенева, 
зам.-министър на образованието

Дипломата от УХТ е гарант  
за конкурентоспособност!

Юстина Буланда е студент-
ка, 5-и курс в областта на храни-
телните технологии. Сега е в УХТ 
по линия на „Еразъм”. Посещава 
занятията в специалността „Ана-
лиз и контрол на храните”. Пър-
вите й впечатления от Пловдив са 
великолепни – красив град с ту-
ристически атракции. Паралелно с 
обучението студентката от Полша 
иска да научи повече за България 
и да срещне нови приятели тук. 
Юстина бързо е направила извод, 
че студентите у нас имат чувство 
за социална комуникация. В раз-
говорите с тях сега тя ще опита да 

научи и малко български език.
Попитахме я защо е избрала УХТ. Юстина директно отговори, че e 

информирана за високото ниво на обучението и на научните изслед-
вания в Университета по хранителни технологии. Полската студентка 
чете неколкократно в университетския сайт историята на УХТ и пости-
женията на изследователските екипи.  

Поинтересувахме се как Юстина ще дефинира храната. Всички 
трябва да ядем, даде лаконичен отговор момичето и продължи със 
своите дневни занимания в областта на анализа и контрола на хра-
ните. 

Уважаеми преподаватели, 
настоящи и бъдещи студенти, 
млади приятели,  
Да си възпитаник на Университета по хранителни техно-

логии, е гордост и привилегия, които в началото не осъзнава-
ме, но с времето си даваме сметка за основополагащите цен-
ности на тази институция. В нея се раждат приятелства, 
формират се характери, създават се специалисти, развива 
се научното мислене, дават се перспективи и шансове. Сту-
дентските спомени не са единствено адреналин по време на 
сесии и забавни младежки случки през семестрите. Струва 

ми се, че най-силни емоции предизвикват академичните срещи с преподавате-
лите. Всеки от нас е запечатал в съзнанието си авторитети, които са му дали 
възможност да се изяви, да експериментира или да се докаже. Престижът на 
нашия 60-годишен университет идва именно от академичния потенциал на пре-
подавателския състав, от високото ниво на научноизследователската мисъл в 
него. Професорите, доцентите и асистентите, които аз срещнах, осъзнаваха и 
изпълняваха с всеотдайност своята мисия да дават знания и умения, да подкре-
пят студентите в техните търсения. Постиженията на Университета днес ми 
дават увереността, че традицията е съхранена и младите хора тук намират 
сигурност, за да планират успешна професионална кариера. Убеден съм, че обу-
чението в УХТ е научен и културен капитал, то е инвестиция в бъдещето!

Честит юбилей на всички приятели на Университета, който задава стандар-
тите в хранително-вкусовите технологии не само у нас, но и Европа.

Честит празник на преподавателския екип и на студентите, които налагат 
имиджа на УХТ като модерен академичен център с влияние в обществено-ико-
номическите процеси. 

инж. Захари Георгиев, 
възпитаник на УХТ, народен представител 

Университетът задава стандартите  
в хранително-вкусовите технологии



360 години Университет по хранителни технологии

Усещането ми за 
юбилея е свързано с 
тържественост и акаде-
мичност. Избрах Уни-
верситета по хранител-
ни технологии, защото 
винаги съм имала жела-
нието да се занимавам с 
точни науки. Тук открих 
пресечната точка между 
наука, практика и фран-
кофонска идея. Отново 
бих се спряла на УХТ, 
ако сега съм кандидант-
студент, защото отговаря 
на критериите, по които 
търсих своята реализа-
ция, споделя докторант 
Михаела Иванова, която 
вече е и асистент. Тя е от-
личник на Випуск 2008. 
На официалната абсол-
вентска церемония е на-
градена с почетна грамо-
та, връчена от министър 
Даниел Вълчев. Силни 
са студентските годи-
ни на лауреатката, която 
споделя, че природните 
и математическите нау-
ки ги чувства отвътре и 
никога не е имала про-
блеми с разбирането на 
сложните химични фор-
мули и математиката. 
Удостоена е с диплома 
на честта от Университе-
та по хранителни техно-
логии и Франкофонския 
център за постигнати от-
лични резултати в курса 
на обучение и за изди-
гане престижа на УХТ 
в страната и чужбина. 
Носител е на първа на-
града от конкурса „Гас-
трономията – културна 
идентичност” към Али-
анс Франсез, България 

(2006). Кулминациите са 
със сертификат от прези-
дента на Република Бъл-
гария Георги Първанов 
за изключителни пред-
ставяния на млади бъл-
гарски таланти на олим-
пиади и международни 
конкурси в областта на 
науките и изкуствата. 
Михаела се оказва и 
„Откритие на френско-
то посолство” (това е и 
насловът на конкурса) 
с темата си „Моят кау-
чук”. Гостува на стра-
ниците на академични 
издания и едно от загла-
вията е „Михаела – мо-
дерното лице на българ-
ската наука”. Науката ме 
привлече, когато бях на 
около 4-5години. Вина-
ги съм казвала, че за мен 
първите спомени, свър-
зани с любопитството 

към науката, са от заво-
да в с. Шишманци, кога-
то, докато пиех айрян от 
бехерова чаша, наблю-
дах “фокусите”, които 
правеше мама на плота 
в лабораторията по ана-
литична химия, връща 
се в детството си Миха-
ела Иванова. Според нея 
истинският изследова-
тел винаги е с млад дух 
и темперамент, а удо-
волствието от изследо-
вателската работа неу-
трализира каквото и да е 
напрежение. Завършила 
е специалността „Техно-
логия на ферментацион-
ните продукти”. Препо-
давателят по френски 
език Жана Кръстева сти-
мулира студентката в 
международните й ста-
жове и конкурси. Дипло-

мен проект защитава под 
ръководството на проф. 
д-р Желязко Симов. 
Влияние върху научното 
й мислене оказва и рабо-
тата в екипа на чл.-кор. 
проф. Мария Балтаджие-
ва. От нейните консулта-
ции също научава важни 
особености в хранител-
ните технологии. а и 
проф. Балтаджиева пър-
ва я насърчава да тръг-
не по пътя на науката. 
Най-голямото си научно 
признание и подкрепа аз 
получавам от ръководи-
теля на докторантурата 
ми – доц. д-р Радка Вла-
сева. Тя е учителят, кой-
то ме обучава, стимули-
ра, показва ми грешките 
и ми подава ръка в труд-
ните моменти. За мен тя 
е човекът, когото мога да 
нарека „моя майка в на-
уката”.  А нещата, които 
определят Университе-
та по хранителни техно-
логии като уникален, са 
много; изучаваните спе-
циалности – строго спе-
цифични, преподаватели 
са едни от най-добрите 
професионалисти и хора 
с богата душевност, каз-
ва Михаела. 

Силната подготов-
ка, получена в УХТ, и 
собствените й научноиз-
следователски търсения 
дават своето ефектив-
но отражение сега в ра-
ботата по дисертацион-
ния труд. Той е свързан 
с функционалните млеч-
ни продукти – тема, коя-
то намира все по-голямо 
приложение. 

Уважаеми г-н Рек-
тор, 60 години много или 
малко са за един универ-
ситет?

Безспорно това е зряла 
възраст, на която човек има 
натрупан житейски и про-
фесионален опит. Така е и 
с университета – той вече 
е създал свои кадри, раз-
полага с усъвършенствани 
учебни планове, с добра 
материална база. Същест-
вуват всички предпостав-
ки да кажем, че такъв уни-
верситет има бъдеще и се 
реализира успешно на об-
разователния пазар. Дос-
татъчно е да спомена ви-
сши училища, създадени в 
началото на 60-те години, 
и разбира се, Университе-
та по хранителни техноло-
гии. Те не само подготвят 
висококвалифицирани ка-
дри, но са и генератори на 
авангардни научни идеи, 
променили облика на бъл-
гарската индустрия. Не 
мога да не споделя опти-
мизма си, че университет-
ското шестдесетилетие е 
здрава основа за успешно 
развитие и просперитет, за 
много следващи юбилеи…  

Какви чувства по-
ражда у Вас юбилеят?

В УХТ съм от 1981 г., 
когато бях приет за сту-
дент, т.е. през половината 
от юбилейните 60 годи-
ни съм пряк свидетел на 
събитията в академичния 

живот. Бил съм активен 
участник в честванията по 
повод петдесетгодишнина-
та на нашия университет. 
Цялата ми професионал-
на биография е свързана с 
него и е логично да го усе-
щам като част от себе си. 
Чувствам го особено бли-
зък, както чувствам и се-
мейството си. 

От позицията си на 
преподавател и ръково-
дител се гордея, че Уни-
верситетът по хранителни 
технологии през всичките 
години се е развивал ефек-
тивно, утвърждавайки се 
като престижна научно-
образователна институ-
ция.

Кои са предизвика-
телствата пред това – да 
се ръководи УХТ?

Отговорност е да ръ-
ководиш УХТ – универ-
ситет със забележителна 
история и богати тради-
ции, един от основните 
академични центрове, къ-
дето се формират и разви-
ват кадри за хранителната 
промишленост, правят се 
сериозни научни откри-
тия, създават се иноватив-
ни стратегии в сферата на 
техниката и хранителни-
те технологии, в менидж-
мънта, хотелиерството и 
ресторантьорството. Се-
риозно предизвикателство 
пред всеки ръководител е 
динамиката на образова-

телния пазар 
– днес ние 
се опитваме 
да работим в 
унисон с ико-
номическите 
и обществе-
ните проме-
ни. Влизането 
на България в 
Европейския 
съюз ни въ-
веде в нова 
конкурентна 
среда – френ-
ски , немски, 
руски ви-
сши учили-
ща подготвят 
специалисти 
в същата об-
ласт като на-
шата. Оказва 
се особено 
важно да се 
съизмерваме 
не само с на-
ционалните 
постижения, 
но и с изискванията и стан-
дартите на европейските 
университети и работода-
тели. Дошло е времето да 
променим разбирането си 
за статуса и ролята на Уни-
верситета по хранителни 
технологии, извеждайки 
го от тяснонационалния 
контекст. Международни-
те критерии за качество 
на образованието и наука-
та трябва да бъдат мярката 
ни за сравнение. 

Предизвикателство 
е да посрещаме проме-
ните, породени от дина-
миката на времето, и да 
дадем качествено образо-
вание на нашите възпита-
ници, отговарящо на об-
ществените потребности 
и на условията на конку-
рентоспособност, в които 
сме поставени всеки ден. 
С други думи, вкусът на 
времето изисква да бъдем 
много по-гъвкави. Наред 
с това обаче е необходи-

мо да продължим добри-
те традиции, създадени от 
нашите предходници. За-
щото приемствеността е 
жизненоважна за същест-
вуването на един универ-
ситет.

Как бихте характе-
ризирали съвременните 
студенти в сравнение с 
предходните студентски 
генерации?

Неписано правило е, 
че всяко предходно поко-
ление се съмнява в спо-

собностите на следва-
щото, но фактите винаги 
опровергават съмнения-
та. Така е и в университе-
та – различните випуски 
се изправят пред различ-
ни предизвикателства и 
се опитват да ги преодо-
леят. Ето защо е трудно да 
се прави сравнение между 
отделните поколения...

УХТ партнира с уни-
верситети от Европа и 
Азия – в какво виждате 
плюсовете на подобни 
академични контакти?

Убеден съм, че между-
народното сътрудничест-
во е една от най-важни-
те линии в управлението 
на висшите училища. То 
е полезно едновремен-
но и за студентите, и за 
преподавателите. По си-
лата на програмата за мо-
билност „Еразъм” много 
наши студенти провеждат 
обучение в авторитетни 
университети. Това дава 
положителни резултати, 
студентите попадат в дру-
га среда, общуват ауди-
торно и извънаудиторно 
с преподаватели и колеги. 
Важен момент от работа-
та на университета са и 
студентските практики. 
Ежегодно ние посрещаме 
студенти от чужбина и съ-
щевременно студенти от 
УХТ практикуват извън 
България.

Академичните парт-

ньорства винаги са баро-
метър за постиженията 
на един университет. За-
това и ръководството на 
УХТ се стреми да осигу-
рява повече възможности 
за участие в международ-
ни научно-образователни 
форуми. Само през 2012 г. 
повече от 80 наши препо-
даватели са имали научни 
изяви в чужбина. 

Вашата визия за бъ-
дещето на УХТ?

Моята визия за бъ-
дещето?... Виждам един 
проспериращ универси-
тет, с нови генерации та-
лантливи изследователи и 
с още повече международ-
ни контакти. Универси-
тет, който и занапред ще 
допринася за развитието 
на българската и светов-
ната наука и ще има ува-
жението не само на спе-
циалистите в областта на 
хранителните технологии, 
но и на цялата академич-
на общност. Университет 
с мисия.

Да приемем, че сте 
кандидат-студент и из-
бирате УХТ, към коя 
специалност ще се насо-
чите?

Към най-новата – спе-
циалността „УХТ”! Пред-
стои да бъде утвърдена на 
Академичен съвет. Това 
е юбилейната новина и я 
споделям за първи път в 
това интервю! 

Проф. д.т.н. инж. Кольо Динков, ректор на Университета по хранителни технологии:

УХТ има достойно място в европейското 
образователно пространство

Ако бях кандидат-сту-
дент, отново щях да избе-
ра Университета по хра-
нителни технологии. Той 
предлага отлична под-
готовка и професионал-
на квалификация. С тези 
думи отговаря на наш въ-
прос Надежда Петкова, 
докторант по технология 
на биологично активни-
те вещества (хранителна 
химия). С празнични чув-
ства и гордост, че е въз-
питаник на университет с 
дългогодишни традиции в 
хранителната наука и тех-
нологии, е Надежда в наве-
черието на юбилея, а въз-
можността да бъде пряк 
участник в честването на 
60-та годишнина допълни-
телно повишава усещане-
то, споделя докторантката. 
Тя завършва бакалавърска 
степен по химия и мик-
робиология на храните 
и магистратура „Анализ 
и контрол на храните”. 
Експерименталната част 
по магистърската си ди-

пломна работа разработва 
в Институт Meurice към 
Haute Ecole de Brouckere, 
Брюксел, Белгия, където 
е по линия на програма 
„Еразъм”. Сега е докто-
рант на доц. д-р Пантелей 
Денев и пише дисертация 
със заглавие „Изолиране 
и модификация на инулин 
и приложение в хранител-
но-вкусовата промишле-
ност“. 

Науката ме привлече 
със своята загадъчност и 
непрекъснатия стимул за 
откриване на нови неща. 
С експериментална науч-
на работа започнах да се 
занимавам като студенка 
в трети курс (2008 г.), в 
кръжока по  органична хи-
мия при доц. Денев и ас. 
Мина Тодорова. Благодаря 
им, че запалиха в мен ис-
крата на научния интерес, 
изрича думи на призна-
телност Надежда Петко-
ва. Тя се е концентрирала 
в сферата на хранителната 
химия, анализа на биоло-

гично активните вещества 
и модификацията на по-
лизахариди. Подготовка-
та й от студентските годи-
ни дава своите резултати, 
а Надежда често отправя 
поглед и към постигнати-
те отличия. През 2010 г. й 
е връчена награда от Съ-
юза по хранително-вку-
сова промишленост, УХТ 
и списание „Хранително-
вкусова промишленост“ 
за най-добър дипломен 
проект - „Разработване и 
валидиране на HPLC-RID 
метод за анализ на фрукто-
за, глюкоза, захароза, мал-
тоза и лактоза“. Като сту-
дент участва и в работни 
екипи на два научни про-
екта: 1. T 13/2009 „Син-
тез и приложение на нови 
инулинови производни 
за емулсионни продукти 
в хранително-вкусовата 
промишленост”, с ръково-
дител доц. д-р Маргарита 
Кунчева; 2. T 08/2010 „Из-
олиране на тритерпенои-
ди от растителни отпадъч-
ни суровини и определяне 
на биологичната им ак-
тивност”, с ръководител 
проф. Алберт Кръстанов.

В лабораторията съм 
напълно отдадена на екс-
перименталната си ра-
бота. Там е мястото за 
проява на творчество, ре-
ализиране на идеи, изра-
зяване на собствената си 
индивидуалност, каляване 
на характера и натрупване 
на експериментални дан-
ни, които в кабинета пред 
компютъра прерастват в 
научни публикации, раз-
казва Надежда  Петкова. 

Михаела Иванова, докторант:

Истинският изследовател винаги е с млад дух
Надежда Петкова, докторант:

Науката привлича със стимула за 
откривателство
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УХТ вече 
има 60-годиш-
на история. Това 
означава утвър-
деност и тради-
ции. В днешно 
време обаче за 
един универси-

тет е особено важно динамичното 
развитие в крак с времето. 

Едно от доказателствата, че УХТ 
е модерна образователна институ-
ция, е участието му в разработва-

нето на два проекта по Оперативна 
програма „Развитие на човешките 
ресурси”, а именно: „Стъпка към 
ново образователно бъдеще с 
електронни форми на дистанцион-
но обучение” и „Усъвършенстване 
на системата за управление на ра-
ботните процеси в Университет по 
хранителни технологии - Пловдив”, 
съфинансирани от Европейския со-
циален фонд на Европейския съюз.

С първия проект на студентите 
ще се даде възможност чрез дис-

танционно обучение да получават 
знания по гъвкав интерактивен на-
чин. Това означава самоподготовка 
чрез атрактивно разработени учеб-
ни пособия, самостоятелно тества-
не на наученото, непрекъсната пер-
сонална връзка с преподавателите. 

Вторият проект е с целеви гру-
пи: всички преподаватели, служи-
тели и най-вече със студентите. 
Предназначението му е модерни-
зиране на всички процеси в УХТ на 
основа на IT технологиите и изграж-

дането на работеща информацион-
но-образователна среда. С изпъл-
нението му всеки студент ще може 
да получава необходимата му ин-
формация (студентско състояние, 
справки, разпис и др.) онлайн от 
компютъра или телефона си. 

Общата цел на проектите е пре-
доставяне на модерни и качествени 
образователни услуги с оглед из-
граждането на конкурентоспособни 
професионалисти с успешна реали-
зация на пазара на труда. 

Европейски съюз

Европейски социален фонд

Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”

Министерство на образованието и науката

Инвестира във вашето бъдеще!

Европейски социален 
фонд

В сферата на международното сътрудничество УХТ осъществява динамични контакти с чуждес-
транни университети по програма „Еразъм”. Тя даде възможност на студентите и преподавателите да 
се докоснат до принципите и спецификата на европейската образователна система. „Еразъм” е прозо-
рец към Европа, а и основната част от международната дейност на нашия университет се финансира 
по тази програма, посочва доц. д-р Георги Добрев, функционален декан по международната дей-
ност. Той е убеден, че програмата формира у студентите чувството за самостоятелност Самоинициативата и желанието у 
студентите са основните фактори, които повлияват върху тяхната мобилност. Тази мобилност има редица положителни 
ефекти, а отношенията между координаторите й са колегиални, коректни и равнопоставени, подчертава доц. Добрев.

УХТ партнира с над 40 университета по линия на „Еразъм”, голяма част от които са френски, а споразуменията с тях са 
сключени от Франкофонския център в Университета по хранителни технологии.

Студентите, които пътуват по „Еразъм”, се отличават с добро владеене на чужди езици, констатират преподавателите 
и отбелязват, че тези студенти проявяват и силна инициативност: търсят нови предизвикателства, стремят се да се въз-
ползват от възможностите на „Еразъм”, Посещенията в чуждестранните университети до голяма степен променят собст-
вената увереност на обучаемите, които усещат бързо „плюсовете” на програма „Еразъм”. 

Стратегически партньорства УХТ има със страни от Западна и Централна Европа, със съседни държави, с Русия и 
бившите съветски републики. Целта е да се реализират общи проекти в областта на висшето образование и трансфер на 
знания, методология на преподаване и управление на учебния процес чрез засилена мобилност на студенти, препода-
ватели и служители. 

"Еразъм” формира у студентите 
интелектуална увереност, 
международните партньорства  
са стратегически

Европейски проекти за качествено образование
проф. д.т.н. Николай Менков, зам.-ректор по международна  
и информационна дейност

С Постановление на Министерски 
съвет №26/15.07.1983 г. в състава на 
УХТ (тогава ВИХВП) се разкрива Техни-
ческият факултет. От създаването на 
техническите специалности досега са 
дипломирани над 2800 абсолвенти, 
а за 30 години – 2350. Те използват и 
прилагат знанията си не само в Бъл-
гария, но и по света – от Европейската 
общност до САЩ и Австралия. Голяма 
част от кадрите се реализират като 
преподаватели във висши училища. 
Освен по специалността си, друга част 
от абсолвентите на факултета работят 
и като народни представители, като 
собственици на фирми от бранша – 
„Микросист” ЕООД „Херикс” ООД, Инч 
Фриго ЕООД, „Термохран Инженеринг” 
АД Стара Загора, „Добруджански хляб” 
АД, „Меакомп” ООД, „КЛИМЕКС” ЕООД, 
„Хранпак” ЕООД, „Олимпия Чалъмова” 
ЕТ и др. 

Обучението в Техническия фа-
култет се води основно от препода-
ватели от катедра „Промишлена то-
плотехника”. Студентите придобиват 
опит в сертифицирането на сгради, 
както и в обследването на енергий-
ната ефективност на жилищни обекти 
и промишлени системи, одобрено от 

Министерството 
на икономиката и 
Агенция за устой-
чиво и енергийно 
развитие. 

Много и раз-
нообразни са те-
мите, които са 

обект на научен интерес сред препо-
давателите във факултета, успешно 
е и участието в редица национални и 
международни проекти – НУТРИЛАБ, 
„Студентски практики”, „Дистанционно 
обучение в УХТ” - с финансовата под-
крепа на МОН и Европейския съюз, 
проекти по 7 рамкова програма и др. 

От създаването на Техническия 
факултет до сега са го ръководили де-
каните проф. Стефан Дичев, проф. Ата-
нас Георгиев, доц. Ангел Емануилов, 
проф. Симеон Василев, проф. Георги 
Вълчев и проф. Милчо Ангелов. Със 
своя професионализъм и с будител-
ски дух те са успели да го съхранят и 
развият до днешното му състояние на 
основна единица на УХТ, „произвеж-
даща” висококачествени технически 
инженери за нуждите на енергетика-
та, хранителната промишленост, ма-
шиностроенето и други отрасли. 

Научната дейност в Универси-
тета по хранителни технологии е 
неразделна част от учебния процес. 
Тя е насочена главно към решаване 
на технологичните, техническитe 
и организационнитe проблеми на 
хранителната, вкусовата, биотехно-
логичната промишленост, иконо-
миката и туризма. Разработване-
то на изследователските проекти е 
съобразено с формулирани от фа-
култетите приоритети. Основно на-
правление на научната дейност са 
проекти по договори с фонд “Нау-
ка” на УХТ; договори, сключени с НФ 
“Научни изследвания” към МОН, 
европейски проекти и с отделни 
възложители – фирми или органи-
зации.

През 2012 г. по изпълнение на 
работните програми, самостоятел-
но или в научни колективи са участ-
вали членове от всички факултети и 
центрове на УХТ, като се забелязва 
значително нарастване на броя на 
участващите студенти и докторан-
ти. 

Проектите, финансирани от 
МОН, са в областта на зелените 
технологии и биотехнологиите – 
,,Повишаване ефективността на 
получаване на етанол за целите на 
производство на био-горива” с ръ-
ководител доц. д-р инж. М. Ангелов; 
,,Биосинтеза на екзополизахариди 
от екстремофилни микроорганиз-

ми” с ръководи-
тели доц. д-р М. 
Кунчева и доц. 
д-р Ив. Панчев; 
,,Разработва-
не на екологич-
ни препарати за 

растителна защита в органичното 
земеделие и интегрираната расти-
телна защита” с ръководител проф. 
Ст. Актерян; ,,Изследване на струк-
турни, биохимични и генетични 
особености на представители от 
род Quercus в България“ с ръково-
дител проф. д-р М. Маринов, „Нови 
рекомбинантни циклодекстрин 
глюканотрансферази от алкалофил-
ни бацили и нови имобилизирани 
биокатализатори за продукция на 
циклодекстрини” с ръководител 
доц. д-р В. Иванова. 

В конкурса „Млади учени“ УХТ е 
спечелил два проекта: ,,Биосинтез, 
пречистване и свойства на липаза 
от Aspergelliuscarbonarius и прило-
жение на ензима в хлебопроизвод-
ството и получаване на биодизел” 
с ръководител доц. д-р Г. Добрев и 
,,Амилолитични пробиотици с при-
ложение в ханително-вкусовата 
промишленост” с ръководител доц. 
д-р В. Гочева. Юбилейно УХТ ще по-
срещне участниците в мащабната 
международна конференция „Хра-
нителна наука, техника и техноло-
гии - 2013“.

Приори-
тетните сфери и 
дейности за раз-
витие на Стопан-
ския факултет са 
насочени към 
подготовката на 
висококвалифи-

цирани специалисти с висше об-
разование в областта на икономи-
ката, управлението, екологията на 
хранителната индустрия, туризма, 
институционалното и търговско 
хранене. Израстването на модер-
ни преподаватели с професионал-
ни умения, които да утвърждават 
факултета като водещ съвременен 
център за изследвания и обучение 
в страната и да осигуряват негова-
та международна конкурентоспосо-
бност и компетентност в научното 
обслужване на практиката. 

Удовлетворението на препода-
вателите е в успешно реализира-
лите се възпитаници във фирми на 
хранителната или туристическата 
индустрия у нас и в чужбина, мно-
го от които са стартирали успешен 
собствен бизнес.

През 2013 г. Стопанският фа-
култет организира и провежда в 
редовна и задочна форми обучение 
на над 1200 бакалаври и магистри, 
в т.ч. над 90 чуждестранни студенти 

от Италия, Китай, Русия, Молдова, 
Украйна, Турция, Албания.

Стопанският факултет включва 
в структурата си 6 катедри („Хра-
нене  и туризъм”; „Икономика на 
хранителната индустрия”; „Индус-
триален бизнес и предприемаче-
ство”; „Инженерна екология”; „Ма-
тематика и физика”; „Информатика 
и статистика”), които разполагат с 
модерна материална база, обнове-
ни научни и технологични лабора-
тории, семинарни и компютърни 
зали, съвременен учебен ресто-
рантски комплекс, богата специали-
зирана научна библиотека по хра-
нене и туризъм на английски език. 

   Преподавателите от Факул-
тета развиват активна научна и 
научно-приложна дейност, участ-
ват в национални и международ-
ни проекти, внедряват разработ-
ки в туристическата и хранителна 
индустрия. Поддържа се активна 
международна дейност, която дава 
възможност както на препода-
ватели, така и на студенти да се 
обучават или да специализират в 
чуждестранни учебни заведения. 
Сключени са договори за провеж-
дане на стажове във водещи ту-
ристически обекти или  хранител-
но-вкусови предприятия у нас и в 
чужбина.

Универси-
тетът по храни-
телни техноло-
гии има редовна 
акредитация от 
НАОА към Ми-
нистерски съвет 
съгласно Удосто-

верение за институционална акре-
дитация 4/03.05.2001 г., подовена на 
02.02.2012 г. за срок от пет години. 
Капацитетът на УХТ и 5500 студенти, 
които се обучават в три факултета – 
Технологичен, Технически и Стопан-
ски, в 10 акредитирани професио-
нални направления. Те включват 23 
акредитирани специалности за обра-
зователно-квалификационна степен 
„бакалавър” и 34 акредитирани спе-
циалности за образователно-квали-
фикационна степен „магистър”

При откриването на всяка учеб-
на година се организира официал-
но посрещане на първокурсници-
те с представяне на ръководството 
на УХТ и раздаване на студентските 
книжки по катедри. На срещите в 
специализиращите катедри първо-
курсниците се запознават с препода-
вателите, предоставя им се инфор-
мация за специалността, телефони 
за контакти. В УХТ се обучават и чуж-
дестранни студенти от различни 
държави – Виетнам, Молдова, Ук-
райна, Р Турция, Македония, Китай, 
Узбекистан, Монголия и др. страни. 

На базата на подписаните до-
говори и традиционните контакти с 
различни фирми се провеждат прак-
тики със студентите в „Биовет” АД 

– Пещера, “EVN” – Пловдив, „Крафт 
Фуудс България” АД, Кока Кола, „Ка-
меница” АД, “Винпром” Пещера АД, 
“Карлсберг” България АД, “Нестле 
България” АД, “Либхер “Хаусгере-
те Марица” ЕООД, “Дунапак Родина” 
АД, “Данон-Сердика”, “Айгер Инже-
неринг” ООД, “Победа” АД и други 
търговски марки. Реализацията на 
завършилите специалисти е добра. 
От справките на профилиращите ка-
тедри е установено, че пряко по спе-
циалността работят средно 70% от 
дипломираните студенти.

Основната част от завършилите 
студенти с ОКС “бакалавър” работят в 
различни предприятия от хранител-
но-вкусовата промишленост. Други 
се реализират във фармацевтични и 
търговски фирми, в областта на об-
разованието, на държавната адми-
нистрация.

В сайта на УХТ е обособено каре 
“Кариерен център” с две подди-
ректории – Актуално и Полезно. Във 
виртуалната библиотеката Полезно 
е събрана и подредена в помощ на 
студентите важна информация: как 
се структурира и подготвя CV, как 
се пише мотивационно писмо, как 
се ходи на интервю за работа,  как-
во е стажантска програма, какво е 
IT CARD; публикувани са и макетни 
бланки на български, английски и 
френски език. Директорията Акту-
ално включва обяви за предстоящи 
форуми и мероприятия, в които сту-
дентите могат да участват, за да при-
добият необходимия професионален 
опит. 

В историче-
ски план Техноло-
гичният факултет 
е първият сред 
факултетите на 
УХТ и до голяма 
степен характе-

ризира Университета. Приоритетните 
области за развитието му са насоче-
ни към подготовката на висококва-
лифицирани специалисти с висше 
образование в областта на хранител-
но-вкусовата, питейната, фуражната, 
козметичната, парфюмерийната и тю-
тюневата индустрия; в израстването 
на талантливи млади преподаватели, 
които да утвърждават Факултета като 
водещ център за научни изследвания 
и обучение; за осигуряване на кон-
курентоспособност и компетентност 
в научното обслужване и практиче-
ската реализация на кадрите както у 
нас, така и в чужбина. Дейността на 
Технологичния факултет на УХТ се осъ-
ществява от академичен състав, кой-
то включва общо 96 преподаватели 
на основен трудов договор в Универ-
ситета.

Нашите възпитаници се реализи-
рат успешно във фирми и организации 
на хранително-вкусовата, питейната, 

фуражната, козметичната, парфю-
мерийната и тютюневата индустрия, 
дистрибуцията и търговията с храни 
и напитки, контрола на храни и напит-
ки както в България, така и в чужбина; 
много от завършилите технологична 
специалност успешно развиват собст-
вен бизнес. Към момента във Факул-
тета се обучават 1096 студенти в ОКС 
„бакалавър”, 302 студенти в ОКС „ма-
гистър” и 45 докторанти. През 2013 г. 
Технологичният факултет организира 
и провежда редовно и задочно обуче-
ние на редица чуждестранни студенти 
от Китай, Македония, Молдова, Украй-
на, Сърбия, Турция и др. страни.

Преподавателите от Технологич-
ния факултет развиват активна на-
учна и приложна дейност. Участват в 
редица национални и международ-
ни проекти, внедряват разработки 
в хранително-вкусовата, питейната, 
фуражната, козметичната, парфю-
мерийната и тютюневата индустрия. 
Преподавателите, докторантите и 
студентите имат значителна научно-
изследователска активност. През по-
следната година са регистрирани 266 
публикации на преподаватели, 86 – 
с участие на докторанти и 30 бр. – с 
участие на студенти. 

Поддържат се активни междуна-
родни връзки, което дава възможност 
както на преподаватели, така и на сту-
денти да се обучават или да специали-
зират в чуждестранни висши учебни 
заведения. Екипи от Технологичния 
факултет на УХТ са взели участие в 9 
международни проекта. Сключени са 
договори за провеждане на стажове 
във водещи винарски или хранител-
но-вкусови предприятия у нас и в чуж-
бина (напр. във Франция и др.). Лек-
ции и обмяна на опит в Технологичен 
факултет са изнесли проф. д-р Марек 
Сикора (Полша), проф. д-р Паскал Дю-
пюи (Франция) и проф. д-р Юбер Пе-
линк (Белгия).

Деканското ръководство на Фа-
култета подкрепя политиката на акаде-
мичното ръководство на УХТ за израст-
ване на преподавателския състав и за 
програмно обновяване на обучението. 
Във връзка с това е разкрита проце-
дура за разработване на нови учебни 
планове и учебни програми по специ-
алностите: Технология на храните, Тех-
нология на напитките, Технология на 
ароматичните и вкусовите продукти 
и др., като имаме амбицията тези пла-
нове и програми да влязат в действие 
през учебната 2014 – 2015 г.

Доц. д-р Стефчо Кемилев, декан на Технологичния факултет:

Развиваме активна научно-приложна дейност
Проф. д.т.н. Албена Стоянова,  
зам.-ректор по учебната дейност:

70% от дипломираните студенти 
работят по  специалността си

Доц. д-р Венцислав Ненов,  
декан на Технически факултет:

Много наши кадри са 
преподаватели във висши училища

Проф. д-р Йорданка Алексиева,  
декан на Стопанския факултет:  

Удовлетворението е в успешно 
реализиралите се възпитаници

Доц. д-р Пантелей Денев,  
зам.-ректор по научната дейност:

Нараства броят на участващите в 
научни екипи студенти и докторанти

Проектът „Студентски практи-
ки“ се изпълнява от МОН в парт-
ньорство с висшите училища (ВУ) 
в България и е финансиран по ОП 
„Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от ЕСФ. Целта му 
е създаване на  реални работни 
места, с което да се улесни реали-
зацията на завършващите ВУ спе-

циалисти, да се повиши качеството на образованието 
чрез придобиване на практически опит, както да бъдат 
изградени стабилни партньорства между ВУ и бизнеса.

В практическото обучение могат да се включат 
всички редовни и задочни студенти, вписани в Регис-
търа на действащите и прекъснали студенти. 

Конкретно за УХТ по проекта се предвижда да бъ-
дат обучени 1072 студенти до края на октомври 2014 
г. Благодарение на добрата работа на екипа от универ-
ситета, работещ по проекта, УХТ беше един от първи-
те университети, изпратили студенти на практика още 

от първата възможна дата – 17.06.2013 г. До края на 
септември са приключилили своята практика 175 сту-
денти от Университета, като 98 от тях са получили вече 
стипендиите си, а 763 са регистрираните в сайта техни 
колеги, желаещи да се включат в проекта. 

Мненията на приключилите практиката си студен-
ти, както и на техните ментори и академични наста-
вници говорят за общо задоволство от тази форма на 
обучение. Вече има фирми, които са готови да назна-
чат на работа някои от обучаваните от тях студенти.

На 27 септември, по време на Eвропейската нощ 
на учените „Пловдив 2013” в УХТ, студенти изложиха 
в презентации проучванията си, защитени в края на 
практиката им по проекта във фирма „Еко КПойнт тм”, 
и представиха книгата „Нови хранителни технологии – 
етеричните масла в кулинарията“, издадена от фирма-
та работодател и с автори същите тези студенти.

проф. д-р инж. Виолета рашеВа -  
координатор на проекта за УХт  

ПРОЕКТЪТ “СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ” - ЕДНА 
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УСПЕШНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ 
НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, ЗАВЪРШВАЩИ УХТ



560 години Университет по хранителни технологии

Съдбата ме срещна с 
Университета по хранител-
ни технологии преди около 
осем години, когато бях по-
канена от тогавашния рек-
тор проф. д-р инж. Георги 
Вълчев да поема ръковод-
ството на новосъздадения 
Департамент по езиково 
обучение, физическо възпи-
тание и спорт. Приех пред-
ложението с известно при-
теснение, защото осъзнавах 
колко отговорна е работата, 
която ми предстои, колко ва-
жно е да оправдая гласува-
ното доверие. Днес се рад-

вам, че не се разколебах. И 
не защото през изминалите 
години липсваха проблеми, 
а защото станах част от една 
необикновена академична 
общност. Тук открих забе-
лежителни учени и препо-
даватели, отдадени на своя-
та мисия. Убедена съм, че 
са щастливи хора. Могат да 
видят преките резултати от 
своя труд, от изтощителните 
часове, прекарани в лабора-
ториите, експериментални-
те бази, библиотеките. Съз-
дават блага, от които всички 
имаме нужда. Помагат на 
своите възпитаници не само 
да станат добри инженери, 
технолози, мениджъри, ком-
пютърни специалисти, но и 
да научат нови езици и чрез 
тях да общуват свободно; да 
усъвършенстват себе си чрез 
спорта и изкуството. 

Работата в УХТ ми даде 
възможност да общувам и с 
невероятни студенти – лъче-
зарни млади хора от различ-
ни държави, дошли в Бъл-
гария, за да овладеят езика 
ни, а след това да продължат 

образованието си в Универ-
ситета. Общуването с тях бе 
истинско предизвикателство, 
защото ме накара да поглед-
на по нов начин към българ-
ския език и да го преоткрия с 
цялата му сложност и красо-
та. Няма да забравя емоциите 
от нашите разговори, разход-
ки, екскурзии, рецитали… 

Говорейки за УХТ, не 
мога да не спомена и хората, 
превърнали се в неразрив-
на част от академичното ни 
битие. Това са служители-
те, които срещаме, кажи-ре-
чи, ежедневно – инспектори, 
счетоводители, секретари, 
експерти и др. Без неуморния 
им труд не би се сбъдвало чу-
дото, наречено Университет. 

Най-сърдечно честитя 
юбилея на всички и им по-
желавам крепко здраве, бод-
рост, щастие и успехи! За 
мен е чест и привилегия да 
работя в УХТ – един уника-
лен университет, чиито по-
стижения респектират. Те са 
ценен влог в научния капитал 
на човечеството.

Инж. Бургуджиева, как-
ви резултати показва парт-
ньорството между Съюза по 
хранителна промишленост и 
Университета по хранителни 
технологии?

Съюзът по хранителна про-
мишленост изключително много 
разчита на университетските спе-
циалисти за осъществяване на 
своята техническа дейност.

На първо място бих искала да 
отбележа активното участие на пре-
подавателите от УХТ в събитията, 
организирани от Съюза. Със своите 
знания и опит те винаги са доприна-
сяли за съдържателното уплътнява-
не на дискусиите и за превръщането 
им в полезни за практиката форуми. 
Смятам, че това е полезно и за са-
мите преподаватели, които влизат 
в пряк контакт с производителите 
на храни и напитки, запознават се с 
техните проблеми в практиката, на-
учават много за изискванията към 
младите кадри, които готвят за от-
расъла.

Научните работници участват 
активно и  при провеждането на  
обучителната и квалификационна-
та дейност на Съюза по хранител-
на промишленост, която е сред ос-
новните му задачи – да подпомага 
производителите, като съдейства 
за повишаване на квалификацията 
на техните специалисти. 

Чрез организирания от нас и 
станал вече традиция от 10 годи-
ни насам  конкурс за най-добра 
дипломна работа или проект на 
завършващите абсолвенти Съюзът 

по хранителна промишленост доби 
популярност сред бъдещите техно-
лози, които са потенциални негови 
членове и участници в дейността 
му.

Тясното взаимодействие 
между УХТ и браншовите ор-
ганизации доколко повишава 
възможностите пред абсолвен-
та за успех на пазара на труда?

Преките контакти на Универ-
ситета по хранителни технологии с 
браншовите организации създават 
възможности за осигуряване на ус-
ловия за производствена практика 
на бъдещите специалисти. Не тряб-
ва да се пренебрегва и възмож-
ността за финансова помощ за УХТ 
от фирмите, а също така и за пред-
варителен избор на кадри от страна 
на бизнеса. 

Основната полза за младите 
хора е, че могат да влизат в пряк 
контакт с бизнеса, да се ориентират 
по-добре в характерните за практи-
ката изисквания.

Качествата, които превръ-
щат дипломирания инженер в 
добър специалист?

На първо място бих поставила 
добрата подготовка и умението на 
бъдещите инженери теоретичните 
знания бързо да бъдат пречупени 
през изискванията на конкретна-
та работна среда. Това предполага 
вроден стремеж за непрекъснато 
развитие на знанията и уменията, 
усет за колегиални взаимоотноше-
ния и чувство за колективизъм. За 
съвременния специалист е много 
важно постоянно да следи разви-

тието в своятат сфера – и в теорети-
чен, и в приложен аспект, да търси 
новото и да го прилага в практика-
та. Само така той ще бъде полезен 
за предприятието, където работи, 
а това е предпоставката и кариер-
ното му развитие като специалист. 

Кои технолози сега са най-
търсени?

 Професията инженер-техно-
лог е една от най-търсените в Бъл-
гария. Това се обуславя и от факта, 
че според Закона за храните във 
всяка фирма, произвеждаща храни 
и напитки, трябва да има назначен 
специалист със средно или висше 
образование по технологична спе-
циалност. Според нашите наблюде-
ния, най-търсени са специалистите 
за работа в т. нар. непривлекателни 
производства – например в облас-
тта месото и птиците, рибата, хляба 
и други, където се работи при доста 
тежки условия на труд – при студ, 
жега, в денонощен ритъм.   

Вие сте възпитаник на 
Университета: как бихте го 
представили пред аудито-
рия, която не е запозната с 
него?

Като възпитаник на УХТ, аз съм 
изключително горда с моята профе-
сия, още повече, че успях в години-
те да се реализирам доста добре в 
професионален план. Това е един-
ственото висше училище в Бълга-
рия, което подготвя кадри за един 
от основните отрасли на българска-
та икономика, без който животът на 
съвременния човек едва ли би бил 
възможен.  

Посланията Ви по случай 
юбилея?

Бих искала да има още по-
пълна симбиоза между науката 
и практиката, развитие на обучи-
телните програми в съответствие 
с изискванията на практиката. 
Обогатяване на учебната база и 
създаване на експериментални 
минипроизводства, които да съз-
дадат възможности за развитие на 
приложния характер на акумули-
раните знания от специалистите и 
студентите, за да бъде УХТ наисти-
на флагман на българската храни-
телна и питейна индустрия.

На всички преподаватели и 
ръководството на Университета 
по хранителнин технологии по-
желавам много здраве и издръж-
ливост, да са все така упорити в 
преследването на целите си за раз-
витие на УХТ и да имат сили да го 
водят успешно в днешните нелеки 
времена.  

Взаимодействаме ефективно
Соня Бургуджиева, генерален секретар на Съюза по хранителна промишленост

Доц. д-р Красимира Чакърова, директор на 
Департамента по езиково обучение, физическо 
възпитание и спорт:

Постигнатото от УХТ през годините 
респектира, то е ценен влог в 
научния капитал на човечеството

Франкофонски център 
за академично качество 
ще бъде открит по време 
на юбилейните празнен-
ства. Центърът е реали-
зиран по проект на Уни-
верситетската агенция по 
франкофония (AUF), чи-
ето седалище е в Канада, 
а бюрото й за Югоизточна 
Европа - в Румъния. Фран-
кофоните в УХТ разпола-
гат с модерно оборудвана 
зала. Тя е разположена във 
Втори корпус на универ-
ситета. Системата за виде-
оконферентна връзка пре-
доставя възможности да 
бъдат директно предавани 
лекции от Франция, да се 
проследяват академични 
форуми, както и за кому-
никация с партньори по 
целия свят. 

Ръководители на Цен-
търа са доц. д-р Мария Ду-
шкова и ас. Валентина До-
брева. В тяхната проекция 
за развитието на новата 
структура влизат събития 
с разнородна тематика, но 
обединени от франкофон-
ско начало. Освен акаде-
мичното обучение плано-
вете са Центърът да бъде 
и средоточие на артпроя-
ви с фанкофонско съдър-
жание. В предварителната 
проекция на ръководите-
лите влизат Ден на фран-
кофонията, музикални 

събития, форуми за пови-
шаване на познанията по 
френски език, визити на 
чуждестранни гости, меж-
дународни срещи.

Центърът има страте-
гическа роля и ще повлияе 
и върху сплотяването на 
франкофонската общност 
в УХТ и в Пловдив – както 
от университетски пред-
ставители и всички, кои-
то проявяват интерес към 
франкофонията, информи-
рат доц. Душкова и ас. До-
брева. 

Центърът за академич-
но качество е част от сис-
темата на франкофонски-
те центрове, разположени 
в Югоизточна Европа.

Франкофонската тра-
диция в УХТ е силна. 
Във Франкофонския цен-
тър, създаден след склю-
чения през 1997 г. дого-
вор за сътрудничество с 
UREF (Университетска 
франкофонска агенция), 
се изучава специалността 
“Технология на фермента-
ционните продукти”. У нас 
тя е единствена, в която 
чрез преподаване на чужд 
език се подготвят висши 
инженерно-технологич-
ни кадри за хранително-
вкусовата промишленост. 
Системата на обучение в 
Центъра осигурява широ-
копрофилна фундаментал-

на подготовка, съчетана 
със солидна специализа-
ция в основните направле-
ния на ферментационните 
производства в хранител-
ната промишленост – тех-
нология на виното и ви-
сокоалкохолните напитки, 
технология на млякото и 
млечните продукти и тех-
нология на хляба, хлеб-
ните, макаронените и 
сладкарските изделия. Па-
ралелно с това студенти-
те получават и много до-
бра езикова квалификация 
като резултат от разшире-
ното обучение по френски 
и английски език

УХТ посреща топло 
своите гости и тук човек 
се чувства добре като лич-
ност. Това е учебно заве-
дение, което позволява на 
младите хора да придо-
бият професионални зна-
ния, но и възможност за 
отваряне към света, към 
който се причислява оста-
налата част на Европа. Та-
кава е представата, която 
човек си изгражда, докато 
работи с Университета по 
хранителни технологии. 
Мисля, че това е истинска 
сила, привлекателна ви-
зитна картичка за всички 
настоящи и бъдещи парт-
ньори, казва за контактите 
си с Университета френ-
ският учен Паскал Дюпьо.

Финансово-счетоводният отдел е един от значимите ад-
министративни отдели в структурата на УХТ – Пловдив. Ос-
новната му дейност е да получава, обработва, осчетоводява 
получаваните средства, приходите и разходите на универси-
тета по приложени първични счетоводни документи. Анали-
зира финансово-счетоводната информация и я предоставя на 
ръководството за вземането на оптимални управленски ре-
шения. Отделът се състои от девет човека, от които 1 е ръ-
ководител и гл. счетоводител, 1 – зам.-главен счетоводител, 
5 счетоводители, 1 технически сътрудник – касиер, 1 иконо-

мист и ТРЗ.
Въпреки големия документооборот, работещите във Фи-

нансово-счетоводния отдел се справят с професионализъм, 
качествено и в срок. 

В навечерието на 60-годишния юбилей на Университета 
по хранителни технологии поздравявам колегите, благодаря 
им за професионализма и положения отговорен труд и им по-
желавам здраве и успехи!

Пенка Петрова, главен счетоводител

Откриваме Център  
за академично качество

Над 100 човека дневно минават през кабинетите на Учебен от-
дел. Екипът, ръководен от Галина Пантелеева, се стреми да обърне 
максимално внимание на посетителите, а всеки е с различни въпроси 
и нерядко с различна сложност. Най-нагорещено е преди дипломира-
не, при заверка на семестъра и в началото на учебната  година, каз-
ват от инспекторите. 

Екипният принцип е силно заложен при тях. В решаването на 
казуси се чува всяко компетентно мнение. За ефективната работа 
със студентите изключително много допринася професионализмът 
на всички колеги. Климатът е много добър. Разчитам на тях и стоя 
твърдо зад всеки служител на Учебен отдел, казва шефката Галина 

Пантелеева. Ние спазваме правилата, а студентите искат онова, 
което ги интересува. Затова понякога може да се получи размина-
ване между техните очаквания и административния резултат, ко-
ментират от Учебен отдел. И добавят, че в комуникацията диало-
гизмът е основен признак в общуването. 

Малко са моментите, когато екипът на Учебен отдел може да 
посвети минути на свободен разговор. Невъзможен се оказа едно-
временният фотокадър, кабинетите са няколко, задачите с различна 
продължителност. Но обективът на маестро Димитър Илиев вина-
ги улавя ситуациите. Така е  и сега - в този юбилеен кадър, направен 
при старта на учебната година.
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 Ярките ми спомени са много. Откриването на Стопанския факултет с решение 
на Министерския съвет. Всяка поредна акредитация на УХТ, при която нивото се по-
вишаваше. Открихме и нови специалности с добро развитие, например: Анализ и кон-
трол на храните, Химия и микробиология на храните, Храни, хранене и диетететика, 
Екологичен инженеринг. Сред водещите значими събития, които са в спомените ми, е 
и откриването на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт.

Запълвали сме на 100% държавната поръчка по прием на студенти. Увеличавахме 
броя на българските граждани от чужбина, дошли като студенти при нас по 128. по-

становление, броя на чуждестранни студенти - платено обучение, на двустранните споразумения за 
международни летни практики на наши студенти.

Запомнящите се изяви на танцовия състав в страната и чужбина, както и успехите на футболния 
ни отбор. Незабравими са и ежегодните научни конференции с международно участие; основаването 
на първото университетско научно списание – „Хранителна наука, техника и технологии”; възстано-
вяването на университеския вестник. Изграждането на учебния ресторант, подобрената материална 
база и автопаркът на университета.

Много неща още мога да посоча, но ще акцентирам върху  големия европейски проект за енер-
гийна ефективност. Намали се значително разходът на енергия за отопление и се създадоха по-благо-
приятни условия за провеждане на учебния процес,

Добро взаимодействие имах и със Студентския съвет, и със Синдикатите.

  Всяко начало е трудно. Голямата радост обаче е, че след трудностите всички замисли бяха осъ-
ществени. Най-трудно беше в годините на кризата, когато бюджетът бе намален с 30% и се налагаха 
продължителните зимни ваканции, за да бъдат спестявани средства. Комплициран момент беше и ак-
редитирането на Лабораторния изпитателен комплекс. Големи трудности имаше екипът, работещ за 
придобиване и възстановяване собствеността върху имоти на университета. Ще си позволя да посо-
ча имотите, за които успяхме да получим акт за собственост: СОЛ „Батак”; студентски общежития; 
учебни корпуси № 1-3; учебен корпус №4; цялата подготвителна документация за издаването на акт 
за публична държавна собственост за сградата на Спортния комплекс на университета, документът е 
издаден формално с АДС № 6127/01.04.2013 г. 

 Бих продължил работата за повишаването на качеството на обучението, осигуряване  възмож-
ности за израстването на академичния състав, както и непрекъснатото разширяване на материалната 
база, повишаване на заплащането, увеличаване на стипендиите,  развитието на спорта, както и за ут-
върждаване на Асоциацията на университетите по хранителни технологии от различни страни.

  60 години е една зряла възраст. В тях унивреститетът е доказал необходимостта от съществу-
ването си като единствен в страната, който се занимава с приоритетни дейности като технология на 
храните, биотехнологии, техника, свързана с тях, автоматизация на производството, енергийна ефек-
тивност, туризма, икономиката и стопанското управление.

УХТ има настояще и голямо бъдеще. Той ще бъде вечен – докато страната има нужда от универ-
ситети, а всеки човек – от храна, топлина и светлина!

 Бих искала да откроя един „ярък” спомен, но като че ли не успявам от многото да 
подбера този, оставил най-силни следи. 

От студентските години бих посочила първата копка за построяване на основната 
сграда на ВИХВП, на която ние, петокурсниците, бяхме поканени да присъстваме. Съз-
навахме, че това е много важно за бъдещото развитие на института, бяхме в приповдиг-
нато настроение, правихме си снимки, които и досега ме вълнуват. Позволявам си да 
отбележа, че с проф. Балджиев и проф. Данчев (светла им памет!) бяхме в един курс и в 
годините си сътрудничехме, имахме много общи спомени.

И още един „ярък” спомен - повече от 20 години след първия. Това беше тържестеното откриване на 
лабораториите към БАН, а имено ЛБПМ – ИМ – БАН, ЛБАВ при ИОХ с ЦФ и пилотната биотехноло-
гична инсталация в присъствието на членовете на Президиума на БАН и на ръководители на областни 
и градски институции. Получихме много висока оценка за създадената с огромни усилия  материал-
на база и формираната научна проблематика. Не мога да не отбележа личния принос на проф. Милен 
Бешков (светла му памет!), проф. Крачанов, проф. Моллов, проф. Младенка Илиева, с които съвместно 
положихме много здрави основи на академичните звена. За общо удовлетворение тези звена  продъл-
жават да творят и днес и да повишават научния статус на УХТ – Пловдив.

 Да. Особено в началото.Не е възможно да създаваш нещо толкова важно и ново като висши инже-
нерно-технологични кадри без достатъчно опит, без примера на подобни университети, без собствена 
материално-техническа база, без достатъчно средства и други проблеми. Учебните програми трябваше 
да се усъвършенстват в движение според нарастващите изисквания на промишлеността. Трудностите 
меняха характера си, но умението да се преодоляват, е умение да се управлява. Въпреки финансовите 
ограничения и редица други спънки ръководствата на Университета проявяваха далновидност и разши-
ряваха периметъра на дейстие чрез откриване на нови факултети и специалности и по този начин ВИХ-
ВП утвърждаваше своите позиции и авторитет не само у нас, но и в по-близки и по-далечни страни.

 Управлението е сложен процес, особено важна е стратегическата цел. Струва ми се, че акцентът 
трябва да съответства на конкретната обстановка, но и на това - какво очакваме в бъдещето. В този ас-
пект бих откроила като особено важна вътрешнокатедрената атестация поне през две години, по добре 
известни и актуализирани критерии. Подобна е практиката на редица чуждестранни университети. 
Това поддържа в тонус и помага за самоконтрола и самоусъвършенстването, без което няма развитие 
и успехи.

И друг акцент, който съответства на националните приоритети: осигуряване на условия за участие 
на повече колективи в европейските проекти. Ще се получат качествено нови резултати и разбира се, 
достатъчни финанси, а това винаги е добре дошло. И още нещо - в национален мащаб е недопустимо да 
плащаме вноски към ЕС и да връщаме европейски средства поради неумението да ги усвояваме и да се 
получават реални резултати. Университетът със своите висококвалифицирани кадри трябва да осигури 
експерти и подкрепа на сродни предприятия и други институции, които се нуждаят от такава, особено 
при подготовката и реализацията на проектите за кандидатстване. Това ще гарантира получаването на 
реални и значими резултати.

 Сравнително „млада”, но достатъчно солидна, гарантираща утвърждаването на УХТ – Пловдив 
като водещ не само в национален, но и европейски мащаб!

В заключение: 
Искрена благодарност на колегите и служителите на Университета, с които сме работили и сме по-

стигали радващи ни успехи.
На добър път на всички, които ще празнуват столетието на Университета по хранителни техноло-

гии!

Доц. д-р Златка Райчева:

Да преодоляваш трудностите, е умение 
да се управлява

Проф. д-р Георги Вълчев:

УХТ има голямо бъдеще!

1. Кой е най-яркият спомен от университетското Ви битие?

2. Труден ли беше пътят на УХТ през годините?

3. Ако сега сте Ректор, какво бихте поставили като акцент в Управлен-

ската стратегия?

4. Млада възраст ли е 60 години за един университет?

 Преди да отговоря на въпроса, се чувствам длъжен по повод юбилея да изразя моята 
почит към ректорите, които, за съжаление, са покойници. Те трябва да бъдат категоризира-
ни като създатели на бившия Институт по хранително-вкусова промишленост.

Поклон и признателност на всички мои преподаватели, но преди всичко на моя научен 
ръководител проф. Петко Русков, който е и първият професор в катедрата и вторият поред 
неин ръководител, и на проф. Матю Бонев, първия ръководител на катедрата и втория по-
ред професор. 

Честитя юбилея на тримата единствени живи преподаватели отпреди 1953 г. – проф. 
Трифон Иванов, който беше първият заместник-ректор, проф. Камен Луканов, първият доктор на науките 
и мой преподавател, и проф. Яна Попова, бивш заместник-ректор и всепризнат участник в създаване на 
специалността „Биотехнология”. Ценя високо приноса на ръководителите на административни служби в 
университета, на помощник-ректора Кръстьо Паликрушев и главния счетоводител Иван Царев. Разбира 
се, и на техните подчинени.

Въпросът за най-яркия ми спомен е валиден за студентските ми години (1950 – 1955). И за периода от 
1964 до 2000 – годината, когато бях пенсиониран по мое желание. През първия период най-ярък спомен е 
класата и всеотдайността на университетските преподаватели.  Те бяха не само компетентни и отдадени на 
работата си, но и доказаха, че тяхна основна грижа е „негово величество студентът”.

Вторият период започна, когато университетът беше оформен като уникален на Балканския полуос-
тров. По-късно се убедих, че това важи и за Европа. Тази приятна корекция се основава на участието ми в 
редица европейски проекти, засягащи проблемите на обучението на студентите във висши учебни заведе-
ния в Европа. Партньори имаше от всички страни – членки на Европейския съюз.

Оригиналността се дължи на два показателя на учебния процес. Първият се състои в това, че се под-
готвят специалисти от трите на направления от дейността на хранителната промишленост – технологич-
но, техника и автоматизация на технологичните процеси. Втората особеност е хармоничното участие на 
трите групи учебни предмети – общообразователни, фундаментални и специални, които предопределяха 
високата класа на възпитаниците

 Трудността беше безспорна и тя се дължеше на профила на университета и на амбицията на всички 
ръководства напредъкът в учебния процес и в научните изяви да бъде с по-голяма скорост. Единствената 
награда за това беше заемането на призови, а много повече и на първи места в системата на висшето об-
разование.

Отделяше се голямо внимание за изграждането на материалната база – пасивна и активна. Най-трудно 
беше началото на съставяне на учебните планове и програми, методична база за които бе учебният план 
на Краснодарския технологичен институт.

Резултатите се подобряваха непрекъснато, тъй като благородните амбиции бяха по-силни от пробле-
мите. 

Положителните ми оценки се основават на моите лични впечатления за учебните планове и програми 
на аналогичните европейски университети. В основата на всяко решение стоеше идеята специалностите 
да съответстват на подотраслите на хранителната промишленост. Тази тенденция продължава и сега. УХТ 
е партньор по голям европейски проект, който разработва идеята на интегрирано обучение по хранителна 
наука и екология. Контактни лица сме с доц. д-р Цветко Прокопов. В проекта участват около 82 универси-
тета от Европа, много университети от САЩ, страни от Южна Америка, Индия и др.

 Да се ревизират учебните планове с цел намаляване на часовете на специалните предмети и да се 
завиши хорариумът на общообразователните и фундаменталните. Часовете за специална подготовка да се 
намалят с около 40 – 50 процента, а във всяка технологична дисциплина трябва да се посочват и вреднос-
тите на храните. Необходимо е също да се въведат някои дисциплини – технологична дисциплина в „Хра-
нене и туризъм” и Екология във всички специалности.

 Съпоставен с други български университети, Университетът е млад. Но съпоставен с всички уни-
верситети, открити след 1989 г., той е стар... 

През първия ми ректорски мандат – 1979 – 1983, по решение на Академичния съвет в нашия Институт 
се въведе следното изискване – за да се придобие научното звание „професор”, първо да е придобита сте-
пента „доктор на науките”. По-късно това изискване се включи в закона. Нямахме претенции за авторство. 
Спомням си, че при една статистика на тогавашния Съвет за висше образование нашият институт имаше 
най-много доктори на науките – 29, въпреки че броят на преподавателите беше много по-малък в сравне-
ние с някои софийски висши учебни заведения.

Проф. д.т.н. Стоян Танчев:

Имахме добри резултати, защото благородните 
амбиции бяха по-силни от проблемите

 При мен алеята на спомените е толкова пъстра, толкова многоцветна, че ми е труд-
но от всички да откроя най-яркия спомен. Но ще споделя една случка, която като спомен е 
разположена встрани от алеята. Преди три години, след връчване на дипломите, към мен се 
приближи мъж с благородно излъчване и на почтена възраст и каза:“Професоре, искам да 
се снимам с Вас”. Сигурно съм изразил реакция на изненада, защото той продължи:“Днес 
се дипломира голямата ми внучка. Аз съм най-доволен от Вас и снимката ще я сложа до 
нейната”. Та като преосмислям тази случка, тя винаги е “нов” спомен за мен.

 Пътят на УХТ (съвсем логично) е като пътищата у нас – с неравности, с малки и големи ями, с прави 
равни отсечки, а в зависимост от климатичните условия – със заледени или проходими опесъчени учас-
тъци. 

Университетът винаги се е движил по собствено избран  път. Вървейки през годините, по нашия си път, 
казвахме: “Така е в Съветския съюз”, а след това: “Така е в Европейския съюз”. Опипвайки пътя като Самуи-
ловите войни, успяхме да се промъкнем през времето с надеждата, че ще продължим по новите магистрали.

 С този въпрос отново ме връщате на алеята на спомените. Ректорството вече за мен се вмества меж-
ду две дати в професионалната ми биография, мога да си позволя да философствам на тема управленска 
стратегия. Според неостаряващата философия на Конфуций за управлението “добрият път” е пътят на 
“златната среда”. Пътят на “златната среда” е умереността във всичко: в справедливостта, в хуманността, 
в благородството. Всеки акцент в една управленска стратегия, който не е в хармония с философията на 
древнокитайския мъдрец, е една красиво изрисувана на стената врата. Врата, която се вписва в интериора, 
но не води никъде.

 Както казва един изтъкнат социолог, възрастта е “Биологически факт, който подлежи и е предмет 
на манипулация“. В този посока на разсъждения в отговор на въпроса ще Ви кажа, че ако наложим рожде-
ната дата на УХТ върху тази на СУ, ще се усмихнем по младежки. А  младостта - по думите на Жан-Жак 
Бернар - „е хубаво нещо не защото ни дава възможност да правим грешки, а защото ни дава време да ги 
поправим”. Но пък ако съпоставим възрастта на УХТ с тази на Пернишкия университет, ще видим, че вече 
сме изчерпили  възможността  да правим грешки. Всяка възраст носи своя чар, а шестдесетгодишната и 
определени предимства. Така например датски учени са установили, че при възраст над шестдесет години 
махмурлукът става по-слаб.

Ще се възползвам от това интервю, за да поздравя всички колеги, сътрудници, служители, работници и 
студенти с юбилея на УХТ и ще им пожелая здраве. По повод на Празника нека отдадем заслужена почит 
на тези, които вече не са между нас.    

Проф. д-р Димитър Хаджикинов:

"Добрият път” е пътят на "златната среда”

Интервюта с бивши 
ректори на УХТ



760 години Университет по хранителни технологии

Проф. Трифон Иванов:

Надделяхме Институтът  
да бъде в Пловдив

Проф. д.т.н. Стефан Дичев:

Анализът и оценката 
определят креативността

Проф. д.б.н. Иван Мургов:

Големите открития 
предстоят

Посрещам 
юбилея с при-
ятни чувства и 
съм радостен, че 
нашият универ-
ситет изпълни 
60-годишнина-
та си, израсна, 

създаде кадри, материално-техни-
ческа база. И най-вече – отбеля-
за значими научни постижения и 
огромна армия от изследователи 
и изпълнители в областта на хра-
нителните технологии. Това за 60 
г. не е никак малко, конкретизира 
микробиологът проф. Иван Мур-

гов. Той е свидетел на почти цялата 
история на Университета, където е 
студент първокурсник самочетири 
години след откриването. Универ-
ситетът премина през множество 
стъпки. Той трябваше да отвоюва 
своето място със специалностите, 
които по онова време се изучаваха 
в Агрономическия институт и във 
Ветеринарномедицинския. Хра-
нителната техника и технология е 
един хибрид между класически на-
уки. За развитието и перспективите 
това е много важно, но в процеса 
на утвърждаване е сблъсък с тези 
класики, подчертава проф. Мургов. 

Неговите научни изследвания са в 
областта на генетиката, селекцията, 
физиологията на микроорганизми-
те, хранителната микробиология, 
разработването на методи и техно-
логии за производство на аминоки-
селини, биологично активни веще-
ства, стартерни култури, закваски, 
пробиотици. Автор и съавтор е на 
над 20 патента.

Развитието на всеки колектив е 
противоречиво, но битката на про-
тивоположностите е залог за успе-
ха, лаконичен е в анализа си проф. 
Иван Мургов. 

60 години 
е един реален 
и точно изме-
рим показател 
за времето, с 
който можем 
да определим  
даден период 

като къс или дълъг, а анали-
зът и оценката на направено-
то определят другия измерим 
показател – креативност-
та. Тя показва какъв път сме 
изминали и каква диря сме 
оставили през тези години, 
споделя проф. д.т.н. инж. 
Стефан Дичев в навечерието 
на 60-годишния юбилей.

Проф. Дичев определя 

пътя на университета като 
сложен. Да се тръгне с една 
идея от нищото и да се стиг-
не до университет, какъвто е 
днес УХТ – Пловдив, е дъ-
лъг и труден път. Структура-
та и обхватът на обучението 
в УХТ имат интердисципли-
нарен характер, поради кое-
то ние го наричаме „уника-
лен”. Сега на Университета 
предстои много важен етап 
на качествено управление на 
мисленето. Нека всички за-
едно бъдем всеотдайни и от-
говорни за формиране на ин-
телектуалния капитал, който 
е най-ценният за нашето об-
щество и държава.

По случай 60-годишния 
юбилей предлагам на мла-
дите едно предизвикател-
ство – неформално откри-
то обучение на тема „Как да 
формираме нашето креатив-
но мислене”. (За информа-
ция потърсете сайта на УХТ 
- http://uft-plovdiv.bg.) Поз-
дравявам всички преподава-
тели, служители и студенти 
със зрелия 60-годишен юби-
лей и пожелание за позитив-
но мислене и формиране на 
нова философия за качест-
вото на обучението и науч-
ните изследвания, изразява 
посланията си проф. Стефан 
Дичев. 

Проф. Трифон Иванов е пър-
вият заместник-ректор на Висшия 
институт по хранително-вкусова 
промишленост и един от неговите 
основатели. Чувствам се морално 
удовлетворен от направеното. Мога 
да кажа, че колектива на ВИХВП до 
голяма степен го събрах аз. Не беше 
лесна задачата ми, спомня си проф. 
Иванов, който през 2013 празнува 
своята 95-годишнина. В дискусиите 
за мястото на Института проф. Ива-
нов настоява, че трябва да бъде ос-
нован точно в Пловдив. Проектът 
бил насочен към София. По-голя-
мата част от преподавателите, ба-
зирайки се на държавната идея за 
децентрализация на висшето об-

разование, смя-
тахме обаче, че 
Институтът ще 
се развие най-
успешно в Плов-
див, защото гра-
дът е център на 
производството 

на селскостопански суровини и пре-
работката им в хранително-вкусо-
ви продукти, посочва проф. Трифон 
Иванов. 

След създаването на ВИХВП 
проф. Иванов активно работи и за 
самостоятелна сграда на новото ви-
сше училище. Усилията се увенчават 
с успех, а за развитието на Институ-
та красноречиво говорят данните 

от приема на студенти – през пър-
вата учебна година (1953/1954) - 
160, а след десетилетие (1964/65) 
са приети 500 редовни и 200 за-
дочни студенти, отбелязва още в 
летописа проф. Трифон Иванов. И 
сега той следи научната литерату-
ра в своята област, но главно чрез 
списание „Лозарство и винарство”. 
Истинското хубаво вино се прави, 
като се познават добре качествата 
на суровината, различните сортове 
грозде и се използва съвременна 
технология, посочва проф. Иванов. 
Днес професорът отглежда грозде, 
а от фамилията му продължават с 
преработката и направата на тради-
ционните български питиета. На ма-

сата в домашния кабинет на проф. 
Трифон Иванов са новоиздадени не-
гови трудове. Първият том отразя-
ва общата технология на виното и е 
пето, преструктурирано и допълне-
но издание, а във втория е описана 
технологията на специалните вина. 
И двете монографии излизат през 
2011 г. Професорът ръководи дълги 
години катедрата по технология на 
виното и създава цяла школа. През 
2008 е удостоен с почетното звание 
„доктор хонорис кауза на УХТ”.  

На младите хора пожелавам 
здраве и успехи в науката. И да про-
учат добре миналото на университе-
та, защото то е важно и за бъдещето 
му, казва проф. Иванов. 

Когато бях 
студент, на мода 
бяха плакатите. И 
в една от нашите 
аудитории има-
ше голям плакат: 
„Няма царски пъ-
тища в науката” и 

отдолу името на Карл Маркс. Тогава 
той беше на мода, но написаното в 
плаката е една истина. Поне аз съм 
я прозрял. Човек започва да работи 
нещо интересно, надява се да има 
бързи и добри резултати, но неви-
наги успява. И който смята, че лес-
но ще стигне до ефективни научни 

постижения, обикновено затъва, 
защото търси винаги по-леките 
пътища, казва проф. д.х.н. Христо 
Крачанов. Регистрирал е няколко 
патента в чужбина и десетки сви-
детелства за изобретение. Проф. 
Крачанов е от дългогодишните пре-
подавателил в УХТ. Днес посвещава 
времето си на марката „Витанеа”, 
продуктите на която са разработени 
по негова технология и са утвърде-
ни на пазара. 

Проф. Крачанов и съпругата му 
доц. д-р Мария Крачанова продъл-
жават и с изследователската рабо-
та, в техния екип са и докторанти. 

Въпросите, анализирани в Лабора-
торията за биологично активни ве-
щеста към БАН и фирмата „Витанеа”, 
привличат интереса и на млади ме-
дици, научаваме от проф. Крачанов. 

Технологията на производство 
на напитките „Витанеа” е уникална и 
запазва всички полезни компонен-
ти на плодовете, посочва създате-
лят на марката. 

Проф. Крачанов от началото на 
академичната си работа изучава 
структурата, методите за получава-
не и приложението на пектиновите 
вещества, които са и едни от най-ин-
тересните природни полизахариди. 

С много разнообразно приложение в 
хранителната промишленост. Темата 
на научните му занимания поражда 
и контакта му с всички технологич-
ни катедри. С радост констатирам, 
че и в научнотематично отношение, 
и като сантименталност много тясно 
съм свързан с Университета по хра-
нителни технологии. Чест е да участ-
вам в този юбилеен празник, споде-
ля проф. Христо Крачанов.

Той пожелава на младите из-
следователи силен ентусиазъм, да 
вярват в собствените си научни спо-
собности и да разглеждат въпроси-
те последователно и задълбочено.

Проф. д.х.н. Христо Крачанов: 

Няма лесни и бързи постижения 
в науката

Чувствам се задължена да споделя по случай юбилея, че стартът на 
развитието на ВУЗ-а е даден от силни учени, като проф. Пашев, проф. 
Стойков, проф. Кандиларов, проф. Рашеев, проф. Пенев, проф. Попов, проф. 
Илиев и др. Техният опит унаследиха последователите им, които продъл-
жиха да работят със заряда от творческата енергия на предшественици-
те. Те поеха посоката да изграждат и осъвременяват образователната и 
преподавателска дейност, за да бъде тя в  унисон с пулса на изграждането 
на хранителната и вкусова промишленост.

През годините на своето развитие ВУЗ-ът се подмладяваше и жизнените му въз-
можности се умножаваха. Той ставаше все по-привлекателен за българи и чужденци. От 
него имаше потребност и практиката. Още повече, че първите випуски на Института 
вляха силите и знанията си за фундамента на хранително-вкусовата промишленост и 
доказаха своите възможности. Те доказаха, че възпитаниците на ВУЗ-а са необходими и  
полезни за дейността на хранителната индустрия. Преподавателският екип на ВУЗ-а 
захранваше развитието на производството с внедряване на своите научни решения 
и пряко участваше в тяхната реализация. Множество рационализации и иновации на 
преподавателите се внедриха в практиката. На свой ред преподавателската дейност се 
обогатяваше със същинските потребности за нейното развитие.

Задавала съм си въпроса на какво се дължи активността на преподавателския екип на 
Университета заедно с амбицията да образова младите специалисти да решава и прак-
тически проблеми. Дали защото екипът е изграден от амбициозни хора и добри професио-
налисти, или защото хранително-вкусовата пормишленост е приоритетна за България.

Авторитетът на ВУЗ-а се обуславя и от изграждането на контакти с други универ-
ситети. Неслучайно много от научните решения на УХТ намират място в международни 
проекти, провокират вниманието на световни учени. 

УХТ се утвърди и като школа за бъдещи учени. Стотици специализанти и докторан-
ти се подготвят ползотворно и осъществяват  успешна реализация в науката и прак-
тиката.

Всичко това изгражда високия престиж на Университета, към който се насочват мно-
го млади хора от страната и чужбина, учени от други университети за съвместна дей-
ност с екипи на УХТ.

Благодарна съм, че получих своя професионален заряд в прекрасния Университет по 
хранителни технологии, и пожелавам той да утвърждава авторитета си в България и 
чужбина!

чл. - кор. проф. д.т.н. Мария БалтаджиеВа

Честит юбилей на Университета 
по хранителни технологии!

Г-жо Дамянова, при 
вас работят инженер-
технолози, завършили 
УХТ. Бърза ли е адапта-
цията на младите спе-
циалисти?

Адаптацията на млади-
те специалисти при нас за-
виси преди всичко от же-
ланието им да работят, да 
се развиват и усъвършен-
стват. 

Надделява ли прак-
тиката над теорията, ко-
гато технологът вече е в 
производствения цех?

Теорията и практика-
та за един добър инженер-

технолог са неразривно 
свързани.Теорията е осно-
вата на практическото обу-
чение.

Талант и усет или се-
риозна теоретична под-
готовка е факторът за ус-
пешния технолог?

На първо място сериоз-
на теоретична подготовка, 
усет и желание за развитие 
– това е формулата за ус-
пешния професионалист.

Ние в Хлебозавод Тро-
ян сме щастливи, че при 
нас работи възпитаникът 
на катедра „Технология 
на зърнените, фуражни-

те, хлебните 
и сладкарски-
те продукти” 
към УХТ – 
Пловдив, инж. 
Райко Терзий-
ски, който е и 
първенец на 
Випуск 2012.

Като ме-
ниджър как-
во бихте пре-
поръчали на 
студентите 
от УХТ, за да 

намерят своята реализа-
ция във водещи фирми 
от хранителнита индус-
трия?

За да намерят реализа-
ция, студентите на УХТ – 
Пловдив, трябва да имат 
нужните знания, амбиция-
та да се развиват, смелост-
та да поемат отговорност, 
въображение да творят, 
много себеотдаденост на 
професията и не на по-
следно място – нека бъдат 
ХОРА!

Стаменка Дамянова, мениджър: 

Щастливи сме, че при нас работи 
първенецът на Випуск 2012

В производствения цех на УХТ, открит през 2008, се осъществява практическите занятия на студенти-
те от специалността „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти”. Пър-
венецът на Випуск 2012 – Райко Терзийски, е възпитаник на тази специалност. Ръководителят на еднои-
менната катедра – проф. д-р Ана Кръстева изтъкна качествата на младия инженер-технолог и посочи,че 
Катедрата е обучила хиляди специалисти. Научните направления в Катедрата отразяват модела от 
алфа до омега – от съхранението на зърното до получаването на различните продукти. Проф. Кръстева 
припомни за научния принос на проф. Димитър Балджиев, който е и бивш ректор на Университета, и  на 
проф. Ангел Вангелов, като сподели, че тя посреща юбилея със силни чувства, обичайки Университета, къ-
дето завършва образованието си и развива своята професионална дейност. 

На снимката - студенти от специалността, след като са приготвили вкусните кифли под ръководство-
то на гл.ас. д-р Росен Чочков и инженер-технолога към Катедрата – Мария Тодорова.
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Майстор на магичното изку-
ство започна образованието си в 
УХТ. Джулиян Кръстев е първокурс-
ник в „Анализ и контрол на храни-
те”. От четири години мечтаех да 
вляза в Университета по храни-
телни технологии, посвещава ни 
Джулиян. Той от мълък има сил-
но влечение към хранително-вку-
совата промишленост. Завършва 
гимназия по хлебни и сладкарски  
технологии в София. Там вижда  ре-
кламните материали за Универси-
тета. След първите седмици лекции 
и семинари Джулиян е с отлични 
впечатления от атмосферата в УХТ 
и преподавателите, които чувства 
като положителни хора. За първо-
курсника физиката и математиката 
дават сигнал, че са сложно препят-
ствие, но Джулиян е настроен да 
навлезе в теорията им и да усвои 
онова, което ще му донесе добри 
резултати занапред. 

Майсторът на фокусите ще из-
лезе на сцената по време на юби-
лейния концерт, за да покаже непо-
дражаемото си изкуство. Към него 
той тръгва, след като медицински 
проблем спира предстоящата фут-
болна кариера. Преди седем годи-
ни гледа по телевизията маг Астор 
и остава пленен от способностите 
му. Впоследствие Джулиян оти-
ва на среща с него. Той ме взе под 
своето крило и до днес е мой мен-
тор, разказва студентът от „Анализ 
и контрол на храните”. 

На първата си среща с Астор 
Джулиян е доста притеснен. Поз-
дравява го с ръкостискане и ната-
тък думите някак спират. Младият 
талант и днес се обръща на „Вие” 
към своя учител. Той е постигнал 
много. Единственият в Европа, до-
несъл от Америка златния „Оскар” 
за илюзионно изкуство, и държи 
класа на световно ниво. Астор е 

много спокоен човек и с огромно 
чувство за хумор, зарежда всички 
около себе си с положителна енер-
гия, подчертава ученикът за учи-
теля.

Първият трик, който Джули-
ян усвоява, е да вади от подаръч-
на торбичка кърпички, кошници с 
цветя. Магичното изкуство е въз-
никнало преди хиляди години и 
изумява от 3-годишното дете до 
100-годишния старец. С всичко, 
което е около мене, мога да пра-
вя фокуси, директен е Джулиян и 
споделя, че изпитва огромно удо-
волствие това – да забавлява хора-
та. Колегите му вече търсят честите 
прояви на неговото изкуство. И са 
нетърпеливи да видят майстор-
ската техника и унасящия ефект 
от действията на своя състудент. В 
разговора с младия фокусмастер 
отворихме дума дали би направил 
експериментирал с химичните ве-

щества. Засега не 
искам да проб-
вам, нека запа-
зим университета 
здрав, отговоря 
той. И ни инфор-
мира, че една 
част от магично-
то изкуство има в 
основата си база 
от физиката и хи-
мията, но главно-
то са остроуми-
ето и ловкостта. 
Над 500 са вече 
фокусите в ма-
гичния арсенал 
на Джулиян, из-
вестен и като маг 
Джулияно. Той е 
единственият у 
нас, който прави номера с гълъби. 
С тях е изключително трудно, а на 
сцената трябва огромна концен-

трация. Номерът с гълъбите е из-
работен от самия Джулияно, който 
споделя признателността си и към 
друг майстор в тяхната сфера – Дан 

Кристо. 
Магическият студент репетира 

пред огледалото вкъщи. Щом „из-
лъжа” себе си в огледалото, ще го 

постигна и с публиката, заключава 
Джулияно. И разкрива нещо, което 
със сигурност ще предизвика ин-
тереса на дамите – техният поглед 
може да го разконцентрира. Случа-
вало се е, признава момчето с нео-
бикновени способности. 

В колекцията на Джулияно 
стои първа награда от балкански 
фестивал в Гърция. Завоювана е с 
гълъбите... И усещането за успеха 
е още по-голямо, когато най-въз-
растният гръцки маг отива да го 
поздрави лично. Призове от меж-
дународни фестивали в София до-
пълват колекцията на Джулияно. 
Сега, през ноември, предстои нов 
международен фестивал, а талан-
тът се подготвя за събитието. И съ-
щевременно е родовен в лекциии-
те и упражненията, като не скрива, 
че научните теории го вълнуват и 
той има своите реални проекции за 
бъдещето си с тях. 

Студент готви сюрпризи за юбилея

Студентският танцов със-
тав „Пълдин” събра аплодис-
ментите и на публикатат в 
Унгария. В края на август тан-
цьорите участваха на Mежду-
народния фолклорен фестивал 
ROYAL DAYS в гр. Секешфех-
ервар, организиран 18-и път 
от Танцовата асоциация ALBA 
REGIA и Кметството на Секеш-
фехервар.  ROYAL DAYS е член 
на CIOFF (Международен съвет 
на организаторите на фестива-
ли за фолклор и традиционни 
изкуства) и IOV (Международ-
на организация за фолклор) 
към UNESCO (Организация на 
обединените нации за образо-
вание, наука и култура). ALBA 
REGION съществува от 1994 г. 
като непрофесионална органи-
зация, включвайки танцов ан-
самбъл със същото име, който е 
основан през 1949 г.

Турнето на състава бе пър-
вото в Унгария и поредното от 
многото чуждестранни турнета. 
Секешфехервар е един от най-
старите градове в Унгария. Ос-
нован е около 972 г. от принц 
Геза (баща на първия унгарски 

крал), и през Средновековието 
е бил царска резидензия. На-
мира се на около 60 km югоза-
падно от Будапеща – по среда-
та на пътя за популярното не 
само в Унгария, но и по света, 
езеро Балатон. Секешфехервар 
е наричан още „Град на крале-
те”, защото в него са извърше-
ни коронациите на всички кра-
ле на Унгария, с изключени на 
първия – Стефан, сина на Геза. 
Тези церемонии се провежда-
ли през месец август и са били 
съпроводени с много танци и 

песни. Във връзка с това тра-
диционен през август е станал 
и фолклорният фестивал ROYAL 
DAYS (КРАЛСКИ ДНИ), на който 
пристигат за участие ансамбли 
от цял свят. На ROYAL DAYS 2013 
заедно с нашия състав и до-
макините участваха ансамбли 
от Аржентина, Бенин, Север-
на Осетия, Словакия, Турция и 
Южна Корея. Концертните ве-
чери бяха предхождани от тра-
дицонно дефиле, а ансамблите 
представяха своето изкуство на 
специално построена сцена в 
красивия център на Секешфех-
ервар.

ALBA REGION притежава 
прекрасна сграда (на унгарски 
Tanchaz) в центъра на Секеш-
фехервар, в която са ситуирани 
две големи зали за репетиции, 
съблекални, офиси, кухня, бар, 
заседателна зала, библиотека 
и хотелска част. Както и голям 
двор за тържества. Това пре-
красно място е непрекъснато 
отворено по време на фестива-
ла и в него се провеждат всич-
ки мероприятия и празненства. 
На 21 август в Tanchaz нашият 
състав организира „Вечер на 
България”, на която бяха демон-
стрирани няколко танца от раз-
личните фолклорни области. 
След това танцьорите от “Пъл-
дин “ обучаваха присъстващи-
те на традиционните българ-
ски хора – „Елено моме”, „Право 

хоро”, „Малешевско”, „Бучимиш”, 
„Северняшко” и др. Накрая 
празненството завърши с де-
густация на традициони бъл-
гарски ястия и напитки – типич-
на българска питка, лютеница, 
шопска салата, горнооряховски 
суджук и разбира се – ракия

На следващия ден (22 ав-
густ) в Tanchaz танцьорите Да-
ниела Ангелова, Гергана Вели-
чкова, Божина Ангелова, Илиян 
Добрев, Сергей Великсар и Ста-
нислав Якимов, заедно с музи-
кантите Александър Маринов 
и Никола Христев проведоха 

урок по български народни тан-
ци, в който взеха учасие над 50 
деца. 

Кметът на Секешфехервар 
Tihamér Warvasovszky посрещ-
на в церемониалната зала на 
кметството всички състави, 
участващи във фестивала. След 
кратки изпълнения и размяна 
на сувенири и грамоти, всички 
участници се снимаха за спо-
мен от ROYAL DAYS 2013. 

През следващите дни “Пъл-
дин” изнесе концерти в съседни 
градове – Bicske и Tihany. Ор-
кестърът с ръководител Никола 
Христев (гъдулка) и музиканти-
те Александър Маринов (акор-
деон), Кръстьо Геров (кларнет) 
и Хасан Мусов (тъпан) също 
предизвикаха фурор с изпъл-
ненията си, както по време на 
концертите, така и при самос-
тоятелните си изяви в центъра 
на Секешфехервар. 

Студентският танцов със-
тав “Пълдин”  очаквано впечат-
ли публиката на Международ-
ния фестивал ROYAL DAYS 2013 
със своите майсторски изпъл-
нения, с пъстротата на българ-
ските народни носии, с граци-
озността на нашите танцьорки, 
с мъжествеността на нашите 
танцьори, с жизнерадостната 
музика.

За пореден път студентски-
ят “Пълдин” представи пред све-
та Университета по хранителни 
технологии – Пловдив и остави 
отлични впечатления сред орга-
низатори и публика, създавайки 
и много нови приятелства, ак-
центират ръководителят на със-
тава доц. д-р Динко Йорданов и 
хореографът Тодор Гайдаджиев.

Антония Маркова: Обичам УХТ! Танцовият състав “Пълдин” - 
блестящ и в Унгария

Представянето на ПЪЛДИН бе широко отразено както в печатните, така и в 
електронните медии:

http://www.youtube.com/watch?v=0ofSPtu9K-I; 
http://www.youtube.com/watch?v=QMyLzaTt8vo; 
http://lapozo.fejerdigital.hu/embed/634/0/publication.php?id=5068;
http://www.youtube.com/watch?v=hVEWFrkXbk4;
http://www.youtube.com/watch?v=icrzL1pL0bg&app=desktop

Маестрото на обектива Ди-
митър Илиев подготви ретроспек-
тивна изложба по случай юбилея. 
Фотограф-художникът е събрал де-
сетки кадри, отразяващи историята 
на Университета по хранителни тех-
нологии. Самият Димитър Илиев е 
възпитаник на УХТ, а обективът му 
следи събитията в Университета от 
трийсет години. Така че половина-
та от юбилейното време е фотогра-
фирано от маестрото. Той дава своя 
принос и като преподавател по фо-
тография в УХТ един по-ранен пери-
од, а днес влиза като фотолектор в 
други висши училища. 

Десетки фотографи са усвоява-
ли обектива в школата на маестро 

Илиев и са с успешна реализация. 
Маестрото започва с фотосите в 
родния си град, където първите 
уроци получава от известния бъл-
гарски фотограф-художник Недко 
Недев. Впоследствие Димитър 
Илиев се среща с изкуството на друг 
доказан спец във фотографията – 
Гаро Паносян. Наученото от двамата 
и собствената визия за изкуството, 
наречено фотография, превръщат 
Димитър Илиев в едно от водещите 
имена. Неговият обектив е и акаде-
мичен, защото маестрото фотогра-
фира събитията в Университета. 

По случай юбилея УХТ издава 
луксозен алманах, в който е отра-
зена историята на Университета и 

утвърждаването му в българска-
та и световната наука. Голяма част 
от фотографиите в това юбилейно 
изадние с впечатляваща полигра-
фия са на Димитър Илиев, а той 
продължава да улавя интерес-
ни моменти и да показва силното 
влияние на фотографията като из-
куство. С артспособностите си е по-
влиял и на своята дъщеря Силвина, 
която е университетски препода-
вател по графичен дизайн и цве-
тознание. Екипът на маестро Илиев 
днес посреща с марката „Абстракта” 
(www.abstraktabg.com) и въвеж-
да посетителите на студиото им в 
необятните светове на фотография-
та, графичния дизайн и рекламата.

Маестро Димитър Илиев с ретроспективна изложба

Истината е, че никога не ми е 
било трудно да намирам баланса 
между университета и музиката, 
тъй като и двете неща са ми били 
на сърце и съм ги правила с удо-
волствие.  Винаги съм била много 
отговорна като студентка, макар 
понякога нещата да са се препли-
тали с музикалните ми ангажимен-
ти. Когато човек обича и прави с 
желание нещо, то е лесно, споделя 
вокалисткта Антония Маркова. За-
едно с актьора Петър Тосков тя ще 
бъде водеща на празничния юби-
леен концерт. Антония Маркова е 
популярно име от музикалнта сце-
на, пловдивчанка, завършила УХТ 
– „Технология на ферментацион-
ните продукти”. През лятото Ан-
тония спечели III място на третия 
Международен фестивал „Пиро-
говский рассвет“ в Москва. Преди 
това талантливният вокал направи 
запомнящ се самостоятелен кон-
церт в родния си град и спечели 
нови приятели за въздействащото 
си изкуство.

Музикалните среди се впечат-
ляват от професията ми, а колегите 
от Университета са щастливи от фа-
кта, че им доставям удоволствие с 
музиката си . Всички преподавате-
ли много ме подкрепяха и уважа-
ваха за това, което постигам като 
певица, и безспорно се възхищава-
ха на таланта ми, но винаги са били 
безкомпромисни в обучението ми 
като технолог. Не съм имала про-
текции в никоя от учебните дисци-
плини. Дори смея да кажа, че ми е 
било доста по-трудно, отколкото на  
останалите колеги, тъй като много 
често се налагаше да ги достигам и 
да полагам двойни усилия за това, 
но успявах. С цената на много без-

сънни нощи, съвестно учене и упо-
ритост (вдъхновена от музиката 
разбира се) аз завърших с отличен 
успех висшето си образование, раз-
казва за студентското си време Ан-
тония.

В УХТ и сред всички тези мили 
хора - преподаватели, колеги и 
приятели – се чувствам в собстве-
ни води, като в мой дом. Но опре-
делено за мен отдадената ми чест 
да бъда водеща е голяма и при-
емам напълно сериозно и с отго-

ворност тази покана. УХТ е част от 
живота ми. Годините прекарани в 
университета, преподавателите и 
хубавите неща, които ми се случва-
ха в този период са от моментите, 
които за нищо на света не бих за-
менила.

В този период се случиха едни 
от най-хубавите неща в живота 
ми. Обичам УХТ!..... С емоционални 
нотки подсказва тя за предстоящо-
то настроение по време на юбилей-
ните тържества.


