
 
 
      

 

 

  
КАТЕДРА „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОТО И РИБАТА“ Е СЪЗДАДЕНА ПРЕЗ 1952 Г. И Е ЕДНА ОТ 

ПЪРВИТЕ, ОСНОВАЛИ ПО ОНОВА ВРЕМЕ ФАКУЛТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ КЪМ ССИ – 

ПЛОВДИВ. 

ДОБРЕ ДОШЛИ В КАТЕДРА “ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОТО И РИБАТА“ ! 
 
 

 

 

 
 

 



Катедрата е специализираща и дипломира студенти в: 
                                   ОКС “Бакалавър” по спец. “Технология и качество на храни” 

                                          Специализация „Технология на месото и рибата” 

                       ОКС “Магистър” спец.  “Технология на продуктите от месо, риба и яйца” 
 

ОНС “Доктор” спец.  “Технология на месните и рибните продукти” 

 

 
 
      

 

 



Технология и качество на храни 

 
 
      

 

 

Учебният план включва задължителни, избираеми и 
факултативни дисциплини, с общ хорариум от 2400 часа.  
 
Обучението преминава през следните модули:  
общообразователен (с изучаване на математико-
приложни, химико-биологични, общи инженерни, 
икономически и хуманитарни дисциплини)  
 
и специализиращ (с изучаване на 16 специални 
дисциплини и провеждане на 240 часа учебна практика).  



Технология на продуктите от месо, риба и яйца 

 
 
      

 

 

Магистратурата «Технология на продуктите от месо, риба и яйца» дава възможност на 
студентите да задълбочат познания придобити след ОКС «Бакалавър». Учебният план 
включва задължителните дисциплини „Инвестиционно проектиране», «Управление на 
качеството на месни и рибни продукти», «Функционални месни и рибни продукти“, 
„Съвременни технологии в месната и рибната промишленост“, „Системи за управление на 
безопасността на храните», «Методи за анализ на месни и рибни продукти“, „Иновации в 
техниката в месната и рибната промишленост“, „Технология на нетрадиционни месни, 
пчелни продукти и аквакултури“ и „Технологичен проект“. 



СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ 

 
 
      

 

 

 програмата Еразъм дава възможност на студенти от ОКС “Бакалавър”, ОКС “Магистър” и 
ОКС “Доктор” да проведат стажове с цел обучение в редица университети в чужбина: 
-  KaHo Sint-Lieven-Catholic University College, (В GENT16) www.kahosl.be 
 - Humboldt-Universitaet zu Berlin, (D BERLIN13) www.hu-berlin.de 
- Anhalt University of Applied Science,(D KOTHEN01) www.hs-anhalt.de 
- Universitat Bonn (D Bonn01), www.lwf.uni-bonn.de 
 

http://www.kahosl.be/
http://www.hu-berlin.de/
http://www.hu-berlin.de/
http://www.hu-berlin.de/
http://www.hs-anhalt.de/
http://www.hs-anhalt.de/
http://www.hs-anhalt.de/
http://www.lwf.uni-bonn.de/
http://www.lwf.uni-bonn.de/
http://www.lwf.uni-bonn.de/


ДИСЦИПЛИНИ 

 
 
      

 

 

Технология на месодобива 



Технология на месните продукти 

 
 
      

 

 ДИСЦИПЛИНИ 



 
 
      

 

 

Технология на рибата и рибните продукти 
ДИСЦИПЛИНИ 



 
 
      

 

 

Технология на птичето месо и яйцата 
ДИСЦИПЛИНИ 



 
 
      

 

 

Микробиология на месото и рибата 

ДИСЦИПЛИНИ 



 
 
      

 

 

Технологично обзавеждане в месната и рибната промишленост 
ДИСЦИПЛИНИ 



Технология и качество на храни 

 
 
      

 

 

Дипломираният Инженер-технолог може да осъществява производствено-технологична 
и организационно-управленска дейност в предприятията и фирмите с предмет на 
дейност в областта на месодобива и месопреработката; добива и преработката на птиче 
месо, самостоятелно или съвместно с месото от други топлокръвни кланични животни, 
добива и обработката на месо от зайци и дивеч, рибовъдното дело и 
рибопреработвателната промишленост и др. 
 
Дипломираният инженер-технолог по “Технология и качество на храни”, със 
специализация „Технология на месото и рибата“ с образователно-квалификационна 
степен “БАКАЛАВЪР” умее: 
 - да планира, организира, управлява, усъвършенствува и контролира производствено-
технологичните процеси;  
- да контролира и управлява качеството на суровините, материалите, полуфабрикатите 

и готовата продукция;  
- да провежда необходимия органолептичен, физикохимичен, биохимичен и 

микробиологичен анализ;  
- да оптимизира и регулира работните параметри на технологичното оборудване;  
Придобитата през време на обучението му професионална квалификация позволява 
да заема изпълнителски и ръководни длъжности.  



Технология на продуктите от месо, риба и яйца 

 
 
      

 

 

 
            Дипломираните магистри в  специалност ”Технология на продуктите от месо, риба 
и яйца” могат да се реализират като: 
            ръководни кадри в предприятия от месодобива, птицедобива, зайцедобива, добива 
и обработката на   месо от дивеч, преработката на месо от топлокръвни кланични живот-
ни, птици, риба и аквакултури. Те биха могли да работят и в предприятия за пчелни про-
дукти, охлюви и екзотични видове месо, както и в съпътстващи безотпадни производства, 
като обработката на хранителни субпродукти и др. за хранителни и технически цели.  
             

          мениджъри по качество, ръководители на лаборатории, изследователски центрове 
и институти свързани с функционирането на добрите производствени практики (GMP-s), 
системата за анализ на риска и ККТ (HACCP) и стандарти за качество ISO 9000.  
           
          ръководители и организатори в министерства и ведомства, преподаватели във 
висши и средни учебни заведения, ръководители на колективи за разработване на нови 
продукти и технологии.  



 
 
      

 

 

Благодарим Ви, че се доверихте на   

КАТЕДРА „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОТО И РИБАТА“  

 

УСПЕХ! 


