На конференция в УХТ обсъдиха качеството на храната и съвременните
методи за контрол
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Качеството на храната, новости в науката, хранителната техника и технологии, в биотехнологиите дискутираха учени
и преподаватели от 13 държави и 18 наши научни институции в рамките на традиционната конференция с
международно участие, която Университетът по хранителни технологии организира всяка година. 240 разработки и
научни доклада бяха представени в рамките на два дни – на 23 и 24 октомври.
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УХТ изнася опит в областта на обучението на специалисти по качество и контрола на хранителните продукти стана
ясно по време на научната конференция. Нашият университет подписа договор за сътрудничество с Технологичния
образователен институт на Западна Македония, Гърция за разработване на съвместна магистърска програма по
учебен план, с опита и преподаватели на УХТ, съобщи ректорът на УХТ проф. Кольо Динков. Магистратурата е по
специалността „Анализ и контрол на храните“. Инициативата за съвместната магистратура е дошла от страна на
Гърция.
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„Ние имаме факултет, който обучава кадри по качество на контрол върху земеделските продукти. От друга страна в
нашата област Западна Македония земеделието е развито като икономически сектор. Така, че ние искахме да
подпомогнем нашите завършващи студенти с тази магистратура, а и маркетингово проучване посочи, че такива
кадри са се необходими“, посочиха ректорът на Технологичния образователен институт проф. Николаос Асимопулос
и неговият заместник – проф. Параскеви Митлианга, които взеха участие във форума.
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От гръцкия ВУЗ се обърнали към нашия след като проучили опита на няколко водещи европейски университета в
тази област. Магистърската програма в Гърция е започнала на 19 октомври. От 1 ноември и преподавателите на УХТ
започват лекциите по специалността „Анализ и контрол на хранителните продукти“ на английски език.
„Здравословният начин на живот и хранене дали могат са се възпитават чрез данъци? Аз имам определени резерви
за това. А и в сегашния закон за храните няма понятие „вредна храна“. Т.е. по силата на този закон, ако една храна е
вредна – тя не би трябвало да се пуска на пазара“. Така ректорът на УХТ проф. д.т.н Кольо Динков коментира пред
медиите готвените промени за т.н. „данък вредни храни“.
Той каза, че не вижда да има публична обосновка на проектозакона за данък върху общественото здраве –
експертиза не е търсена нито от специалисти на УХТ, нито от Съюза по хранително-вкусова промишленост, по думите
на членове на СХП. В УХТ има нужните лаборатории и специалисти – така че да се засили качеството на контрола
върху храните, да няма подвеждаща информация върху етикетите. Аз в това виждам възможността научните ни
звена да играят активна роля“, посочи проф. Динков.
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