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 Университетът по хранителни технологии има богата 65-годишна история и 
забележителни традиции. 

 Той е един от най-важните центрове в България в областта на хранителната  наука и 
технологиите, единствен по рода си на Балканския полуостров. 

 Създаден е през 1953 г. като Висш институт по хранителна и вкусова промишленост 
(ВИХВП),  а през 2003 г. е преобразуван в УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ (УХТ). 

проф. д.т.н. К. Динков 
Ректор на УХТ 



ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ УХТ ... 

ПЛОВДИВ  

 Вторият по големина и значение град в България; 

 Административен, стопански, образователен и културен център; 

 Най-древният жив град в Европа; 

 Европейска столица на културата през 2019 година. 



МОДЕРНА МАТЕРИАЛНА БАЗА 
 Разположени в непосредствена близост учебни корпуси, библиотеки, 

административни отдели, студентски столове, студентски общежития, 
спортен комплекс. 



Учебни корпуси 



Аудитории и лекционни зали 



Лаборатории и семинарни зали  



Учебно-производствени бази 



Студентски стол  
Учебен ресторант 



Студентски общежития „Марица“ 

 Пет блока, с възможност за 
настаняване на 1500 човека. 

 Без допълнително заплащане 
за консумативи. 

 Читални, оборудвани общи 
кухни, паркинг, филиал на 
университетската 
библиотека. 



Спортна база 

УХТ разполага със собствена модерна 
спортна база, включваща зали за спортни 
игри, фитнес, открити тенискортове и 
др., както и спортно-оздравителен лагер 
на язовир Батак. 



УХТ приема и обучава студенти на основание на: 

 Институционална акредитация от НАОА с 
обща оценка 9,07, валидна до 01.12.2022 г.; 

 Акредитация на обучаващите структурни 
звена – Технологичен, Технически и 
Стопански факултет; 

 Програмни акредитации на всички 
специалности и професионални 
направления. 

АТРАКТИВНИ СПЕЦИАЛНОСТИ,  АДАПТИРАНИ КЪМ 
НУЖДИТЕ НА БИЗНЕСА И ПАЗАРА НА ТРУДА 



Структура на УХТ 



ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

СПЕЦИАЛНОСТИ 
• ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИ 
   със специализации 
      Технология на месото и рибата  
        Технология на млякото и млечните продукти 
        Технология на продуктите  от плодове и зеленчуци  
 

• ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН НА ХРАНИ И  

  АРОМАТНО-ВКУСОВИ ПРОДУКТИ 
    със специализации 

         Технология на козметиката, маслата и тютюневите изделия 
         Технология на зърнените, хлебните и захарните изделия 
 

• ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО 
 

• АНАЛИЗ, КОНТРОЛ И ЕКОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ 
     със специализации         
        Анализ и контрол на храните 
        Химия и микробиология на храните 
        Екология и контрол при производството на храните 
 

• БИОТЕХНОЛОГИИ 
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ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

СПЕЦИАЛНОСТИ 

• АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА  И УПРАВЛЯВАЩА 

   ТЕХНИКА 

 

• КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

• ТОПЛОТЕХНИКА 

 

• МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА   
  И БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 



СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

СПЕЦИАЛНОСТИ 
• ТУРИЗЪМ 

• ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 

• КЕТЪРИНГ 

• ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА 

• ХРАНЕНЕ И ТУРИЗЪМ 

• ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ 

• ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

• ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ 



Широко застъпено практическо 
обучение (учебни практики и 
преддипломен стаж) 



Възможности за провеждане на практики и обучение в 
чужбина 

 УХТ е партньор по Програма Еразъм+ (мобилност на студенти с цел 
обучение и практика). 

 По силата на сключени договори за сътрудничество много студенти, 
докторанти и преподаватели от УХТ провеждат практики във висши 
училища и фирми в чужбина. 



Успешна реализация на завършилите студенти 

Фирми, предоставили възможност на 
студенти от УХТ за включване в 
стажантски програми: 

Над 80 % започват работа по 
специалността още като студенти 

или до една година след 
дипломиране. 

Възпитаници на УХТ заемат ръководни 
постове във водещите фирми от 
хранително-вкусовата и 
биотехнологичната промишленост, 
машиностроенето, енергетиката, 
туризма и др. 

       КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР 
  

 Обучения, семинари, „работилници“, 
срещи с работодатели; 

 Информация за стажантски програми и 
работни места; 

 Групови и индивидуални консултации; 
 Пътеводители и помощни материали. 



Представителен студентски танцов състав „Пълдин“ 

 Основан още през 1956 година. 
 Ежегодно се включва в различни културни събития на университетско, 

общинско и национално ниво.  
 Участия в международни фолклорни фестивали в десетки страни от 

Европа и Азия. 
 Лауреат на множество национални и международни отличия.  



Множество инициативи, съвместно организирани от УХТ и 
Студентския съвет 

Спортни празници, 
благотворителни базари, Панаир 
на специалностите, Студентско 

състезание „Влез в час“, 
студентски партита и много други. 



СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА 
КАМПАНИЯ НА УЧЕБНАТА 2019/2020г.  

ДЕЙНОСТ СРОК 

ПЪРВА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ 

Подаване на заявление за изпит 15  19 април  

Конкурсен изпит по математика 
20 април 

Конкурсен изпит по химия и опазване на околната среда 

ВТОРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ 

Подаване на заявление за изпит 3  7 юни 

Конкурсен изпит по математика 
8 юни 

Конкурсен изпит по химия и опазване на околната среда 

ТРЕТА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ /окончателна/ 

Подаване на документи по чл. 10, ал. 2 от Справочника 18 юни  2 юли 

Конкурсен изпит по математика 
4 юли 

Конкурсен изпит по химия и опазване на околната среда 

ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ 

Обявяване на първо класиране   6 юли 

Записване на приетите студенти от първо класиране 9  10 юли  

Обявяване на второ класиране 13 юли 

Записване на приетите студенти от второ класиране 16  17 юли 

Обявяване на трето класиране 20 юли 

Записване на приетите студенти от трето класиране 23  24 юли 



ОБРАЗУВАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ БАЛ 
Специалности Формиране на кандидатстудентския бал – сума от: 

ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИ 
- Технология на месото и рибата 
- Технология на млякото и млечните продукти 
- Технология на продуктите от плодове и зеленчуци 
ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН НА ХРАНИ И АРОМАТНО-ВКУСОВИ ПРОДУКТИ 
- Технология на козметиката, маслата и тютюневите изделия 
- Технология на зърнените, хлебните и захарните изделия 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО 
АНАЛИЗ, КОНТРОЛ И ЕКОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ 
- Анализ и контрол на храните 
- Химия и микробиология на храните 
- Екология и контрол при производството на храните 
КЕТЪРИНГ 
ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА  
ХРАНЕНЕ И ТУРИЗЪМ 
БИОТЕХНОЛОГИИ 

 Удвоената оценка от конкурсния изпит по химия и опазване на околната среда, 
o или удвоената оценка от конкурсния изпит по математика, 
o или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда, 
o или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по математика, 
o или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература, 
o или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по биология, 
o или удвоената оценка от държавния изпит за придобиване степен на професионална 

квалификация, 
 и оценката по математика от дипломата, 
 и оценката по химия и опазване на околната среда от дипломата. 

МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА И 
БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА 

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ 

ТОПЛОТЕХНИКА  

 Удвоената оценка от конкурсния изпит по математика, 
o или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по математика, 
o или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по физика, 
o или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература, 
o или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по информатика, 
o или удвоената оценка от държавния изпит за придобиване степен на професионална 

квалификация, 
 и оценката по физика от дипломата, 
 и оценката по математика от дипломата. 

ТУРИЗЪМ 

ХОТЕЛИЕРСТВО И PЕСТОРАНТЬОРСТВО 

 Оценката от конкурсния изпит по химия и опазване на околната среда, 
o или оценката от конкурсния изпит по математика, 
o или оценката от държавния зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда, 
o или оценката от държавния зрелостен изпит по математика, 
o или оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература, 
o или оценката от държавния зрелостен изпит по география, 
o или оценката от държавния зрелостен изпит по чужд език, 
o или оценката от държавния изпит за придобиване степен на професионална квалификация, 

 и оценката по математика от дипломата, 
 и оценката по химия и опазване на околната среда от дипломата, 
 и оценката по първи чужд език от дипломата. 

ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ  

ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ 

 Удвоената оценка от конкурсния изпит по математика, 
o или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по математика, 
o или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература, 
o или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по география, 
o или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по чужд език, 
o или удвоената оценка от държавния изпит за придобиване степен на професионална 

квалификация, 
 и оценката по математика от дипломата, 
 и оценката по български език и литература от дипломата. 



УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ 

 

бул. “Марица” 26,  

4002 Пловдив, България 

  

Tel.: +359 32 643 637; +359 32 603 730 

Fax: +359 32 644 102 

e-mail: umo_uht@abv.bg 

ksk_uft@uft-plovdiv.bg 

www.uft-plovdiv.bg 

 

 


