
СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА 
КАМПАНИЯ НА УЧЕБНАТА 2015/2016г. 

ДЕЙНОСТ СРОК 

А. ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” И “МАГИСТЪР” СЛЕД 
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЪРВА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ 

Подаване на заявление за изпит 09  18 март  

Конкурсен изпит по математика 21 март 

Конкурсен изпит по химия и 
опазване на околната среда 

22 март 

ВТОРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ 

Подаване на заявление за изпит 2  10 юни 

Конкурсен изпит по математика 13 юни 

Конкурсен изпит по химия и 
опазване на околната среда 

14 юни 

ТРЕТА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ /окончателна/ 

Подаване на документи по чл. 12, 
ал. 2 от Справочника 

18 юни  3 юли 

Конкурсни изпити:  

 математика 8 юли 

 химия и опазване на околната 
среда 

9 юли 

ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ 

Обявяване на първо класиране   11 юли 

Записване на приетите студенти от 
първо класиране 

14  16 юли  

Обявяване на второ класиране 18 юли 

Записване на приетите студенти от 
второ класиране 

21  22 юли 

Обявяване на трето класиране 24 юли 

Записване на приетите студенти от 
трето класиране 

27  28 юли 

Б. ЗА ОКС “МАГИСТЪР” СЛЕД ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Подаване на документи 1  3 септември 

Обявяване на първо класиране  7 септември 

Записване на приетите студенти от 
първо класиране 

8  9 септември 

Подаване на документи за участие 
във второ класиране 

10  11 септември 

Обявяване на второ класиране 14 септември 

Записване на приетите студенти от 
второ класиране 

15  16 септември 

 

 
Европейски съюз 

 
Европейски социален фонд 

Европейски социален фонд 

Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”  

Инвестира във вашето бъдеще! 
Министерство на образованието и науката 

 
Договор BG051PO001-4.3.04-0008 

Проект „СТЪПКА КЪМ НОВО ОБРАЗОВАТЕЛНО 
БЪДЕЩЕ С ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ” 
 

Договор BG051PO001-3.1.08-0012 
Проект „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ В 
УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ –  

гр. ПЛОВДИВ” 
 

 

Договор BG161PО001/1.1.-07/2009/010 

Проект „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, 
ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ЗА ХОРА 

В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В 
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ 

ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 

ИНФОРМАЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

 
Проект BG051PO001-4.2-06 

„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ” 

Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
Проект BG051PO001-3.3.07-0002 

„СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ” 

Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО 
ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

ПЛОВДИВ 

 

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА 

КАМПАНИЯ 

2015/2016 
 

 

 

 

 

 

 

4002 Пловдив, бул. “Марица” N
o
 26 

 
Телефони за информация: 

032/ 643 637; 032/603 730 
 

E-mail: umo_uht@abv.bg; 
ksk_uft@uft-plovdiv.bg 

 
Условията и сроковете  

на кандидатстудентска кампания 2015/2016 
следете в сайта на УХТ 

http://www.uft-plovdiv.bg 
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Студентите на УХТ 
могат да ползват 
студентските общежития 
с общ капацитет 1500 
легла, разположени в 
непосредствена близост 
до учебните корпуси.  

УХТ притежава собствена модерна спортна база в 
гр. Пловдив, която включва: закрит плувен басейн, 
зали за спортни игри, открити тенискортове, както и 
спортно-оздравителен лагер до язовир “Батак”. 

 

УХТ има учебен ресторант с възможности за 
хранене на студенти и преподаватели, както и      

за провеждане на 
практически занятия  

 
 

Гордост за Университета е и представителният 
студентски танцов състав „Пълдин”, носител на 
множество национални и международни отличия. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА 
СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”   

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

 Биотехнологии 

 Технология на месото и млякото 

 Консервиране и хладилна технология 

 Технология на зърнените, фуражните, хлебните и 
сладкарските продукти 

 Технология на виното и пивото 

 Технология на тютюна и тютюневите изделия 

 Технология на мазнините, етеричните масла, 
парфюмерията и козметиката 

 Технология на захарта, захарните изделия, 
нишестето и нишестените хидролизати 

 Химия и микробиология на храните 

 Анализ и контрол на хранителните продукти 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 Хранително машиностроене 

 Машини и апарати за хранително-вкусовата и 
биотехнологичната промишленост 

 Автоматика, информационна и управляваща техника 

 Компютърни системи и технологии 

 Топлотехника 

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 Икономика на хранителната индустрия 

 Икономика на туристическата индустрия 

 Туризъм 

 Кетъринг 

 Хотелиерство и ресторантьорство 

 Храни, хранене и диететика 

 Екологичен инженеринг в хранителната индустрия 

 Индустриален мениджмънт 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА 
СТЕПЕН “МАГИСТЪР”  

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 
(обучението е на френски език) 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

 Технология на ферментационните продукти  

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА 
СТЕПЕН “МАГИСТЪР”  

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

 Биотехнологии 

 Клетъчна и молекулярна биотехнология 

 Технология на продуктите от месо, риба и яйца 

 Технология на млякото и млечните продукти 

 Консервиране и хладилна технология 

 Технология на зърнените, фуражните, хлебните и 
сладкарските продукти 

 Технология на виното и пивото 

 Технология на тютюна и тютюневите изделия 

 Технология на мазнините, етеричните масла, 
парфюмерията и козметиката 

 Технология на захарта, захарните изделия, 
нишестето и нишестените хидролизати 

 Анализ и контрол на хранителните продукти 

 Безопасност на храните 

 Контрол и безопасност на храните от животински 
произход 

 Функционални храни 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 Хранително машиностроене  

 Опаковане и опаковъчна техника в хранителната, 
вкусовата и биотехнологичната промишленост 

 Машини и апарати за хранително-вкусовата 
промишленост 

 Автоматика, информационна и управляваща техника 

 Компютърни системи и технологии 

 Топлотехника 

 Хладилна и климатична техника 

 Енергийна ефективност 

 Електроенергийна ефективност 

 Енергиен мениджмънт 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 Икономика на хранителната индустрия 

 Икономика на туристическата индустрия 

 Корпоративен бизнес и предприемачество 

 Бизнес информационни технологии 

 Туризъм 

 Кетъринг 

 Екология и опазване на околната среда в 
хранителната индустрия 

 Индустриален мениджмънт 

 Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството 

 Инженеринг на технологичните процеси и 
заведенията за хранене 


