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Обучението на студентите и 

докторантите се извършва от 

висококвалифицирани и с 

богат педагогически опит 

преподаватели – 1 професор, 4 

доценти и 4 главни асистенти.  

Всички преподавателите са 

доктори. 

Част от занятията се провеждат 

от докторанти, което е елемент 

от тяхното обучение като 

бъдещи преподаватели.  

В помощ на академичния 

състав и студентите, обучавани 

в катедрата, са двама сътруд-

ници. 

Състав на катедра 

 
 Катедра МАХВП е създадена през 1973 г. с решение на АС на 
ВИХВП с цел провеждане на профилиращо обучение на студентите от 
специалност “Машини и апарати за хранително-вкусовата 
промишленост” (МАХВП). За годините от основаването на катедра 
„Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“ са 
завършили повече от 900 инженери с образователно-
квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“. 

 Катедрата е без аналог в областта на висшето образование в 
национален мащаб и е едно от водещите звена в обучението на 
специалисти в областта на хранителното, биотехнологичното и 
опаковъчното машиностроене. 

 Образователно-квалификационна степен “бакалавър” 

  Хранително машиностроене; 

  Техника за хранителната индустрия - от 2013 г. специалността 

се нарича Машини и апарати за хранително-вкусовата и 

биотехнологичната промишленост. 

  Образователно-квалификационна степен “магистър” 

  Хранително машиностроене; 

  Опаковане, опаковъчна техника и технологии за хранително-

вкусовата и биотехнологичната промишленост; 

  Машини и апарати за хранително-вкусовата и 

биотехнологичната промишленост. 

  Образователно-научна степен “доктор” по докторска програма 

“Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост” 

Пловдив 

Университет по хранителни технологии 

Катедра  МАХВП 



Пловдив 

Пловдив е най-старият жив град 

в Европа. Със своята вече VІІІ 

хилядолетна история се нарежда 

сред най-древните градове на 

планетата. Първите сведения за 

живеещи на територията на 

днешен Пловдив са от VI-то 

хилядолетие преди Христа. В 

годините след това се е развивал 

и превърнал в икономически, 

културен и политически център 

в региона.  

 Пловдив е вторият по големина и значение град в България 

с население (според данни към 2015 г.) 382 950 души. Градът 

е разположен на двата бряга на Марица, северно от 

Родопите и южно от Стара планина, в централната част на 

Горнотракийската низина. Той е административен, 

стопански, образователен и културен център. Пловдив е 

един от най-древните градове на България. На сегашната му 

територия са разкрити богати находки на останки  античен 

театър, римски стадион, крепостни стени, кули, римски 

терми. В Стария Пловдив има над 200 паметника на 

културата. Територията му е обявена за архитектурно-

исторически резерват, който е под егидата на ЮНЕСКО. 

Основни забележителности на 

Пловдив 

 Старият град 
 Пешеходната зона в центъра на 

града  
 Главната улица 
 Античният театър 
 

 Римският стадион 
 Гребният канал 
 Градската градина с пеещите 

фонтани 
 Тепетата, всяко с уникалната си 

природа и намиращите се там 
обекти 



Университет по хранителни технологии 

Университетът по хранителни 
технологии в Пловдив се намира на 
десния бряг на река Марица. Основан е 
през 1953 г., като първоначално се е 
помещавал в сграда в центъра на града. 
По-късно са построени съвременни и 
съобразени с изискванията нови 
учебни корпуси. През 80-те години на 
миналия век към университета е 
присъединена и сградата на Техникума 
по хранителна и вкусова 
промишленост, съвместно ползвана и 
от Математическата гимназия. В тази 
сграда днес се помещава катедра 
„Машини и апарати за хранително-
вкусовата промишленост“ с всички 
кабинети на преподавателите, 
лаборатории за обучение и 
научноизследователска работа и 
семинарни зали. 

Сградата, известна като IV-и учебен 
корпус, е санирана през 2010 г., като е 
направена външна топлоизолация, 
подменени са прозорците и е изцяло 
обновена топлинната инсталация, като 
за целта е обособена и самостоятелна 
отоплителна централа, работеща на газ. 

Катедра „Машини и апарати за 
хранително-вкусовата промишленост“ 
използва за нуждите на обучението на 
студентите и докторантите и за 
научноизследователската си работа 
учебни зали, лаборатории и кабинети 

основно на първите два етажа на IV-и 
учебен корпус. 

Катедра „МАХВП“ с повече от 40 
години история и традиции в 
областта на машиностроенето за 
хранително-вкусовата промишленост 
е водеща катедра в Университета по 
хранителни технологии – Пловдив. В 
катедрата се предлагат атрактивни 
специалности в областта на 
машините и апаратите за хранително-
вкусовата промишленост с добра и 
успешна реализация във водещи 
машиностроителни фирми.  През 
последните години колективът на 
катедра МАХВП непрекъснато се 
подновява. Въпреки това за 

Катедра “МАХВП” 

качеството на преподавателския 
състав може да се съди по факта, че 
всички преподаватели са защитили 
своите докторски тези. Ежегодно в 
катедрата се обучават докторанти. В 
момента на постоянен трудов 
договор към катедрата са 10 
преподавателя, от които един 
професор и четирима доценти.  В 
помощ при обучението на бъдещите 
машинни инженери, обучавани в 
катедра МАХВП са професори, 
знакови имена за колектива, 
превъзходни педагози и известни в 
областта на хранителната 
промишленост специалисти. 

Четвърти учебен корпус на Университета по хранителни 

технологии, където се намира катедра “Машини и апарати за 

хранително-вкусовата промишленост” 



   Университета по хранителни 
технологии – Пловдив разполага с 
комплекс от общежития, които са в 
непосредствена близост до учебните 
корпуси. Това представлява голямо 
удобство за учащите, тъй като не им се 
налага да ползват транспортни 
средства. Общежитията предлагат 
модерно обзаведени стаи със собствени 
санитарни възли и безплатен интернет 
достъп. Условията за класиране и прием 
в общежитие са успех (бал) от 
кандидатстването и  доход на член от 
семейството. На всеки етаж има 

съвременно обзаведена обща 
кухня и сушилня. Също така всеки 
етаж разполага и с просторна и 
уютна читалня, в която 
студентите да се подготвят, 
необезпокоявани от 
съквартиранти и др. 
   В близост до студентските 
общежития се намира и ДКЦ ІІ 
(втора поликлиника), в което 
всеки студент може да си избере и 
личен лекар, което е предимство 
за студентите от по-отдалечени 
места. 
 

 

 

 

НАСТАНЯВАНЕ 

ХРАНЕНЕ 

Студентите имат на разположение и  
много модерен учебно-производствен 
ресторантски комплекс, в който освен да 
осъществят практически занятия могат и 
да се хранят със здравословна храна в 
приятна атмосфера.  

Между двата основни корпуса на УХТ е 
сградата на Студентски столове така 
изборът на обедно меню става бързо и 
качествено. 



 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ  

23,1%

22,2%



   Всеки студент, завършил 

специалността “Хранително маши-

ностроене”, може да работи като: 

КОНСТРУКТОР на машини и апарати 

за механична, хидравлична, електро-

физична и други видове обработка на 

хранително-вкусови както и биотех-

нологични продукти; съоръжения за 

топлинна, хладилна и масообменна 

техника в ХВП и БТП; машини за 

дозиране, пълнене, опаковане, етике-

тиране, палетизиране и други техно-

логични операции. 

ПРОЕКТАНТ на комплексни 

механизирани и автоматизирани 

поточни линии; инсталации и произ-

водствени участъци за ХВ и БТП. 

МЕХАНИК в предприятията от ХВ и 

БТП. 

ОРГАНИЗАТОР на производственото 

обслужване и ремонта на машини, 

апарати и съоръжения от ХВ и БТП. 

КОНСУЛТАНТ И ЕКСПЕРТ по общи и 

специфични въпроси, свързани с 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ  

очистването и дезинфекцията на 

технологичното обзавеждане в ХВ и 

БТП, изготвяне на задания за 

проектиране, ръководство на 

проекти, технически надзор по 

изпълнение и приемане на 

проектни и монтажни работи, 

технически сервиз, енергийни ана-

лизи, изпитване на машини и 

апарати за ХВП, контрол и 

управление на качеството на 

машините и апаратите. 

ОРГАНИЗАТОР И РЪКОВОДИТЕЛ 

на екипи, лаборатории и научни  

Хранително машиностроене 

 

центрове за дейности, свързани 

с доставката, съхранението, 

монтажа, ефективната експло-

атация, компановка на сложни 

технологични комплекси, тър-

говията с машини и съоръже-

ния за ХВП. 

 

 

 



Завършилите специалността 

“Машини и апарати за хранително-

вкусовата и биотехнологичната 

промишленост” могат да се 

реализират като: 

КОНСТРУКТОР на машини и апарати 

за технологични процеси в месната, 

млечната, консервната, винарската, 

пивоварната, зърнената, хлебната, 

фуражната, тютюневата, захарната, 

етерично маслената и др. подотрасли 

от хранителната индустрия; 

ПРОЕКТАНТ на заводи, цехове 

комплексни механизирани и 

автоматизирани поточни линии, 

инсталации и фирмени 

производствени участъци за 

хранителни и вкусови продукти; 

ГЛАВЕН МЕХАНИК в предприятията, 

малките, средните и големите фирми 

работещи в областта на хранителната 

индустрия, като ръководител на 

производственото обслужване и 

ремонта на машини, апарати, 

инсталации и съоръжения; 

КОНСУЛТАНТ И ЕКСПЕРТ по общи и 

специфични въпроси, свързани с 

очистването и дезинфекцията на 

технологичното обзавеждане в 

хранителната индустрия, изготвяне 

на задания за проектиране, 

ръководство на проекти, технически 

надзор по изпълнение и приемане на 

проектни и монтажни работи, 

технически сервиз, енергийни 

анализи, изпитване на машини и 

апарати, контрол и управление на 

качеството на машините и апаратите. 

ОРГАНИЗАТОР за дейности и 

инициативи, свързани с доставката, 

съхранението, монтажа, ефективната 

експлоатация, компановка на сложни 

технологични комплекси, търговията 

с машини и съоръжения за 

хранителната индустрия. 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ  

 

 

Днес студенти, завършили специал-

ностите от катедра МАХВП работят 

във водещи наши и чужди компа-

нии : 

Индекс 6 ООД, Биомашиностроене, 

ДОНИДО, ПИМ, Айгер, Либхер, 

Кока Кола, Магна Пауертрейд, АББь 

Шнайдер, Сторм, Хидропластформ, 

Скаймонт, Каменица, Загорка, 

Хиринско пиво, Шуменско пиво. 

Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост 



Основните форми на обучение по 

двете бакалавърски програми-

”Хранително машиностроене” и 

“Машини и апарати за хранително-

вкусовата и биотехнологичната 

промишленост” са редовна и задочна. 

От няколко години действа и 

интернет платформа за дистанционна 

форма на обучение, която се използва 

от обучаваните студенти като 

източник за информация, конкретно 

свързана с някои дисциплини.  

Редовната форма на обучение е по 

учебен план, разгърнат за 8 семестъра 

(4 години) с общ хорариум от 2800 

часа. 

Един семестър обхваща 15 учебни 

седмици. Средното седмично натовар-

ване на студентите е строго регламен-

тирано в тесни граници и за двете 

специалности е около 30 учебни часа. 

Изключение прави 8-ми семестър, 

чието времетраене е 10 седмици, което 

е свързано със създаването на условия 

завършващите бакалаври да кандидат-

стват за обучение по програми за 

образователно-квалификационната 

степен “магистър”. 

Основно задължение на обучаваните в 

редовна форма студенти е посещава-

нето на учебните занятия, основно 

разделени на лекции и упражнения. 

Лекциите се провеждат по дадена 

дисциплина в потоци, понякога обеди-

няващи няколко специалности. 

Упражненията са задължителни. 

Разделени са в зависимост от естест-

вото на работата по време на провежда

-нето им на семинарни, практически и 

лабораторни. Семинарните упражне-

ния са свързани с решаването на 

задачи, обсъждане и анализиране на 

проблеми от дисциплината и др. 

Практическите упражнения са 

свързани с решаване на  проблеми от 

реалното производство, на съществу-

ващи казуси от изучаваната материя. 

Лабораторните упражнения са 

насочени към създаването у 

студентите - бъдещи инженери на 

знания, умения и навици за ползване 

на различни методи и технически 

средства за изследване, включително 

решаване чрез тях на реални 

производствени задачи.  

След всеки учебен семестър има 

изпитна сесия, чието времетраене е 3-

4 седмици. По време на сесията 

студентите полагат изпити по 

основните дисциплини, изучавани в 

завършилия семестър. 

След приключване на последния (8-и) 

семестър, студентите преминават 

през преддипломна практика и 

разработват дипломен проект или 

дипломна работа. При успешно 

справяне с поставените задачи, 

удостоверено от научния ръково-

дител на абсолвента, се преминава 

към последния етап-защита пред 

Държавна изпитна комисия, чийто 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

състав е от 5 хабилитирани 

преподавателя. 

След успешно преминаване на 

защитата, завършилите обуче-

нието си получават званието 

“МАШИНЕН ИНЖЕНЕР-

бакалавър”. 



What first-time IT managers really need to know. 

Катедра „МАХВП“ разполага със 
съвременна мултимедийна зала с 
интерактивна дъска от най-ново 
поколение, което улеснява както 
преподавателите, така и студентите, 
които имат възможност да ползват 
залата. В нея наред с изучаването на 
традициите и основите в българското 
машиностроене студентите имат 
възможност да ползват нагледни 
средства от най-ново поколение, 
което им помага за повишаване на 
мотивацията и концентрацията. 
Излизайки след време на пазара на 
труда те са с по широк кръгозор с 
повече техническа и компютърна 
грамотност. Семинарните занятия по 
дисциплини свързани с чертане се 
извеждат в модерни компютърни 
зали. Още от първи курс студентите 
имат възможност да се докоснат до 
програмни продукти (като Solid-
Works) за чертане от най-ново 
поколение, които се използват и в 
практиката. Катедрата е без аналог в 
областта на висшето образование в 
национален мащаб и е едно от 
водещите звена в обучението на 
специалисти в областта на 
хранителното, биотехнологичното и 
опаковъчното машиностроене. Тя 
извършва профилирано обучение по 
специалности от акредитираното 
през 2007 г. професионално направ-
ление 5.1. Машинно инженерство, а 
именно: Образователно квалифика-
ционна степен “бакалавър”:  

 

Хранително машиностроене; Техника 
за хранителната индустрия. Образо-
вателно квалификационна степен 
“магистър”: Хранително машиност-
роене; Опаковане, опаковъчна техни-
ка и технологии за хранително-вкусо-
вата и биотехнологичната промишле-
ност; Машини и апарати за хранител-
но-вкусовата и биотехнологичната 
промишленост. Катедра „МАХВП“ е 
специализираща катедра, в която се 
изучават дисциплини като: „Хидро и 
пневмо задвижване“, „Машини и 
апарати за ХВ и БТ промишленост“, 
„Опаковане и опаковъчна техника“, 
“Диагностика и ремонт“, „Контрол и 
управление на качеството “ и разбира 
се задължителните фундаментални 
науки за всеки инженер. 

   Учебни      

      зали 

                    Учебни лаборатории в катедра МАХВП 

  Материалознание и техно-

логия на материалите-3 

 Технология на машино-

строенето, апаратостроенето и 

ремонта 

 Подемно-транспортна техника 

и поточни линии 

 Металорежещи машини и 

екипировка 

 Опаковъчна техника и техно-

логии 

 Хладилни машини и инстала-

ции-2; 

 Механика на флуидите; 

  Хидравлика и хидравлични 

машини; 

 Автоматизация на 

инженерния труд и CAD/CAM 

системи; 

 Хидро и пневмо задвижвания 

и автоматизация на МАХВП; 

 Машини и апарати за механи-

чна и хидравлична обработка. 



Хранителната промишленост днес 
Хранително-вкусовата промишленост е 

един от най-динамично развиващите се 

отрасли в световната икономика. В 

България тази индустрия бележи 

сериозен ръст през последните 

десетилетия. Броят на фирмите развива-

щи дейността си в областта на хранител-

но-вкусовата промишленост се увеличи 

драстично, допринасяйки за ръст на ико-

номиката, увеличаване на брутния вътре-

шен продукт, привличане на нови инвес-

тиции и откриване на нови работни 

места. 

Големи компании, попадащи в категори-

ята на световните гиганти разкриха 

производствени предприятия на терито-

рията на нашата страна. Сред тях са Кока 

Кола, Нестле, Карлсберг, Либхер, Айгер, 

КрафтФуудс и др. Не малко български 

компании реализираха успешен модел на 

развитие, което ги превърна в лидер на 

Европейския пазар, както и на Балкан-

ския полуостров. 

Процесът на разкриване на нови работни 

места доведе и до усилено търсене на 

квалифициран технически персонал. 

Конкуренция в бранша и стремежа на 

компаниите да завладяват нови  пазари, 

представяйки съвременни и иновативни 

решения изисква  персонал  със знанията 

и уменията за създаване ново и усъвър-

шенствано технологично оборудване, 

което да притежава необходимата 

надеждност и работоспособност, както и 

способността да осигурява необходимата 

безопасност на произвежданите храни-

телни продукти. 

Университета по хранителни 

технологии в Пловдив е единстве-

ното висше учебно заведение в 

България, което предлага обучение 

на машинни инженери - 

специалисти в областта на 

машините и апаратите в хранително-

вкусовата промишленост.  

Студентите завършили специал-

ностите Хранително машиностроене 

и Машини и апарати в хранително-

вкусовата промишленост притежават 

необходимите професионални уме-

ния да подържат съществуващото 

технологично оборудване, както и да 

конструират нови машини и съоръ-

жения.  

Обучението се извършва в съвремен-

на учебна база. 

Много български компании реали-

зираха успешен модел на развитие, 

което ги превърна в лидер на 

Европейския пазар, както и на Бал-

канския полуостров. 



    

Спорт и отдих 

Университетът по хранителни технологии и в частност 
катедра „МАХВП“ предлагат множество възможности за 
спорт и отдих. УХТ разполага с модерна спортна база в 
гр. Пловдив, която включва: зали за спортни игри, 
открити тенис-кортове и спортно-оздравителен лагер до 
язовир Батак. Спортният комплекс на Университета се 
намира в района на Спортен комплекс “Пловдив”. В този 
комплекс е и най-големия гребен канал в Югоизточна 
Европа, където могат да се практикуват спортове като 
кану-каяк и академично гребане.  
 
 

 
 

Районът около Гребна база Пловдив предлага на 
пребиваващите в града голям избор от спортни 
съоръжения, като тенис кортове, фитнес комплекси на 
открито, футболен стадион,  
 
лекоатлетически стадион, игрища за плажен волейбол,  
плувен басейн, стени за катерене и др.  
На разположение на учащите е и база за отдих, която е 
разположена на брега на язовир Батак. Там се 
осъществяват традиционни празници на 
специалността, студентски празници и други 
тържества.  
Студентите обучавани в УХТ катедра „МАХВП“ имат 
възможност да посещават и студентския танцов 
ансамбъл „Пълдин“. Ансамбълът е носител на 
престижни международни награди от фестивали. 
Винаги е отворен за нови членове. Той е с почти 60 
годишна история. Участието на студентите в него ги 
дарява с безценни мигове на българският народен танц 
и музика и незабравими приятелства както у нас така и 
в чужбина.  



  

   В свободното си време или във връзка с учебния процес студентите имат на разположение университетска 

библиотека. 

   Университетската библиотека на УХТ е основана през 1953 г. Притежава фонд от над 130 000 документа в 

следните тематични направления: технология на храни и напитки, биотехнологии, техника, икономика, 

туризъм и природни науки. Обслужва над 2 000 читатели годишно в централната библиотека и в нейния 

филиал в студентски общежития “Марица”. 

    

 

Библиотека 

 

През 2004 г. в централната 

библиотека е изградена съвременна 

локална компютърна мрежа.  С 

помощта на обновен специализиран 

библиотечен софтуер се създава 

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ на фонда. 

Читалнята разполага с 45 

читателски места, 11 от които са 

компютъризирани. Наред с 

традиционните носители на 

информация: книги (85 000 тома), 

ценни справочници, енциклопедии 

и периодични издания (30 000 

тома), библиотеката притежава и 

специални фондове: дисертации, 

защитени в УХТ, стандарти и 

патенти по ХВП, преводи, статии, 

отчети от научноизследователски 

разработки.  Чрез междубиблио-

течно и международно книгозае-

мане се осигуряват монографии и 

статии от фондовете на други 

библиотеки в страната и чужбина. 

Справочно-информационната дей-

ност в библиотеката се осъществява 

главно на базата на електронни 

носители на информация. В библи-

отеката студентите имат свободен 

достъп до компютри и научна 

литература. 



Стажове и практики 
   В учебните планове на 
студентите обучаващи се в 
специалности Хранително 
Машиностроене и Машини и 
апарати в хранително-
вкусовата промишленост са 
заложени и практически 
занятия. По време на тяхното 
провеждане студентите ще 
имат възможност да се 
запознаят с най-съвременните 
технологии в машиност-
роенето прилагани при проек-
тирането, конструирането, 
изработването и сглобяването 
на машините и съоръженията 
използвани в хранителната 
промишленост. Посещават се 
производствените бази на 
някои от най-големите 
предприятия в бранша, като 
Индекс 6, Томика Метал, 
Донидо, ПИМ, Магна Пауър и 
др. 

   Чрез практически занятия 
студентите се запознават  с 
реалните експлоатационни 
условия на машините и 
съоръженията в хранително-
вкусовата промишленост и се 
изучават технологиите за 
производство прилагани в 
основните отрасли като  

месопреработвателната и млеко-
преработвателната промишленост, 
производството на захарни и 
тестени изделия, опаковъчната 
промишленост, производството на 
пиво и спиртни напитки, безал-
кохолните напитки, тютюневата 
промишленост и др. Посещават се 
производствените бази на някои от 
най-големите предприятия в храни-
телно-вкусовата промишленост 
като Каменица, Кока Кола, Крафт-
Фуудс (завода за шоколадени 
изделия в Своге), Симид, Дружба 
Стъкларски Заводи, Готмар, Бела, 
Витал, Алпи и др. 

Студенти от катедра МАХВП  на практически занятия в Кока Кола, гр. Костинброд 

През последните няколко 
години студентите от катедра 
МАХВП активно се включиха н 
програмата “Студентски практи-
ки”. За период от 240 часа всеки 
желаещ може да работи срещу 
възнаграждение в предприятие 
по свой избор, където да при-
добие допълнително опит и да 
подпомогне финансово обуче-
нието си в университета. 



Промоция на випускПромоция на випуск  

 
НАЙНАЙ--ВЪЛНУВАЩИЯ МОМЕНТ!ВЪЛНУВАЩИЯ МОМЕНТ!  

Ежегодно 

официално 

връчване на 

дипломите 



ДИПЛОМИРАНЕ Студентите от двете специалности 

завършват своето обучение чрез 

разработване на дипломни проекти или 

дипломни работи. Дипломните проекти са 

свързани с проектиране на машини, 

апарати, инсталации в областта предимно 

на хранително-вкусовата и биотехнологич-

ната промишленост. Дипломните рабо-ти са 

свързани с изследване на обекти или 

процеси в хранително-вкусовата и биотех-

нологичната промишленост. 

Времето за разработване на дипломния 

проект или провеж-дане на изследователска 

работа е 70-90 дни. След завършване на дип-

ломните проекти или работи те се 

защитават пред Държавна изпитна комисия. 

След успешната защита студентите придоби

-ват званието инженер-бакалавър или 

инженер-магистър в зависимост от образо-

вателно-квалификаци-онната степен на обу-

чението си. 

Редица фирми-работодатели, търсещи 

потенциални кадри от двете специалности,  

присъстват на защитите и  предлагат на 

абсол-вентите позиции във техните фирми. 



Нашите награди 

1. СРЕБЪРЕН ДИПЛОМ от международния конкурс за 

най-добра студентска разработка в областта на 

опаковането. Студент Стойчо Раянлиев. 2003 г., Москва, 

Русия. 

2. СРЕБЪРЕН ДИПЛОМ от международния конкурс за 

най-добра студентска разработка в областта на 

опаковането. Студент Елица Арабаджиева. 2007 г., 

Москва, Русия. 

3. БРОНЗОВ ДИПЛОМ от международния конкурс за 

най-добра студентска разработка в областта на 

опаковането. Студент Мария Попова. 2008 г., Москва, 

Русия. 

4. ВТОРО МЯСТО на първия национален конкурс за най-

добра разработка в областта на опаковането “Отвъд 

опаковката“. Студент Стойчо Раянлиев. 2008 г. София, 

България. 

5. ПЪРВО МЯСТО за Дипломен проект на Станислава 

Христова-магистър по „Опаковане и опаковъчна техника“ 

на тема „Опаковане в МАР на свежи плодове“, награден на 

международен конкурс в Киев, Украйна-2011 г. 

6. БРОНЗОВ ДИПЛОМ от международния конкурс за 

най-добра студентска разработка в областта на 

опаковането. Студент Георги Кьорванчев. 2012 г., Москва, 

Русия. 

7. Награда на името на проф. Стефан Дичев за най-

добра научна работа през 2011/2012 учебна година на 

Чавдар Саздов—докторант в катедра МАХВП, успешно 

защитил през 2012 г. докторска теза в областта на 

опаковането на хранителни продукти. 



Нашите награди 

8. БРОНЗОВ ДИПЛОМ от международния конкурс за най-добра студентска разработка в областта на 

опаковането. Студент Георги Кьорванчев. 2013 г., Москва, Русия. 

9. ПЪРВО МЯСТО за Дипломен проект на Цветан Янакиев - магистър по „Опаковане и опаковъчна 

техника“ на тема „Изследване триенето на опаковъчни материали“, награден на международен конкурс в 

Киев, Украйна-2013 г. 

10. БРОНЗОВ ДИПЛОМ от международния конкурс за най-добра студентска разработка в областта на 

опаковането. Студент Георги Кьорванчев. 2014 г., Москва, Русия. 

11. СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА на списание “Тара и упаковка”, Русия  от Международния студентски 

конкурс за най-добра опаковка “Заводной апельсин”, Москва на студентката Мария Иванова.  



Международно сътрудничество 

През последните години катедра „МАХВП” 
значително засили своята международна 
дейност, която се изразява в няколко основни 
направления: 
Обмен на студенти по линия на Еразъм и чрез 
сключени двустранни договори с катедри от 
чужди университети, имащи близки по характер 
учебни планове в областта на машинното 
инженерство за хранителната промишленост. 
За първи път подобен обмен е осъществен през 
2010 г. с НУХТ, Киев, Украйна. Ежегодно 
студенти, обучавани в кат. „МАХВП” до 2013 г., 
включително, са провеждани стаж в 
предприятия на хранителната промишленост на 
Украйна. 
През 2011 г. стаж провеждат студенти и във 
Воронеж, Русия. 

Студенти от катедра МАХВП  

на конференция в Сучава, Румъния 

Студенти от катедра МАХВП заедно със 

свои колеги от Украйна, Румъния,  

Молдова и Македония 

Студенти от катедра МАХВП на конференция в НУХТ, Киев, Украйна  

Молдова и Македония 



Международно сътрудничество 

Студенти от катедра МАХВП провеждат практическо занятие в лаборатория в Националния университет 
по хранителни технологии в Киев, Украйна 

Студенти от катедра МАХВП на стаж в хлебозавод в Киев, Украйна 

Студенти от катедра МАХВП на стаж в млекозавод в 
Украйна 

Студенти от катедра МАХВП на стаж във 

Воронеж, Русия 



Международно сътрудничество 

Студенти от катедра МАХВП на стаж във 
Воронеж, Русия 

Студенти от катедра МАХВП заедно със свои колеги от Украйна, Беларус, Молдова и Русия, участници в 
Международна студентска научна конференция в Киев, Украйна, април, 2012 г. 

Наградени студенти от катедра МАХВП, взели участие на конференция в Националния университет по 
хранителни технологии в Киев, Украйна през 2012 г. 

Участие на преподаватели и студенти в 
международни конференции. 
Ежегодно студенти от кат. „МАХВП” участват в 
студентски научни конференции – 2010 год., 
2011 год., 2012 год. и 2013 г. в гр. Киев-
Национален университет по хранителни 
технологии. 
През 2015 год. група студенти взе участие и в 
международна научна студентска конферен-
ция „Студенти в Буковина”, организирана от 
университет „Стефан чел маре” в Сучава, 
Румъния. 





Университет по хранителни технологии—Пловдив 

Катедра “Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост” 

Декан на технически факултет 

032 643 126 

Учебен отдел 

032 643 637 

032 603 730 

Общежития 

032 246 153 

Адрес за 

кореспонденция 

4002 Пловдив 

бул. Марица 26 

  

032 603 814 

032 603 805 

e-mail: mahvpuht@gmail.com;    

mahvp@mail.bg 

http://mahvp.uft-plovdiv.bg 
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