
ПОКАНА 

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ (ФС) И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ  

НА КАТЕДРИ И ЦЕНТРОВЕ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ , 

В съответствие с чл. 29, ал. 7а от ПУД на УХТ и т. II от Заповед № 834/ 

20.10.2021 г. на Ректора на УХТ, Ръководството на Технологичен факултет Ви кани 

най-учтиво да участвате в заседание на ФС с неприсъствено вземане на решения 

при следния 

 

ДНЕВЕН  РЕД: 

 

1. Приемане на програма за държавен изпит. 

Проект за решение №1: Факултетният съвет приема предложената програма за 

държавен изпит на студенти от ОКС ,,Бакалавър”, специалност „Технология и дизайн 

на храни и ароматно-вкусови продукти”, специализация „Технология на зърнените, 

хлебните и захарните изделия”. 

 

2. Приемане на предложение за изплащане на наднормени часове на 

преподавател (до 1,5 пъти от норматива). 

Проект за решение №2: Факултетният съвет, на основание на чл. 15, ал. 1 от 

ПФОНЗАС, предлага на Ректора на УХТ да се изплатят 180 часа наднормена учебна 

дейност за уч. 2020/2021 г. (до 1,5 пъти от норматива) на доц. Иванка Стоилова 

Стоилова, катедра „Биотехнология“. 

 

3. Приемане на решение за разкриване на процедура за защита на 

дисертационен труд за научна степен „Доктор на науките“. 

Проект за решение №3: Факултетният съвет 

 Разкрива процедура за защита на дисертационен труд на тема „Аналитична 

платформа за оценка здравословните свойства на млечнокисели и 

бифидобактерии“ за придобиване на научна степен „доктор на науките“ от 

Жечко Панайотов Димитров, в научна област  5. Технически науки, 

професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна 

специалност „Анализ и контрол на хранителните продукти“. 

 Избира научно жури в състав: 

І. Вътрешни членове: 

1. Акад. проф. д.т.н. Атанас Павлов – УХТ; 5. Технически науки; ПН 5.11. 

Биотехнологии 

2. Чл.-кор. проф. д.т.н. Алберт Кръстанов – УХТ; Пловдив, 5. Технически 

науки; ПН 5.11. Биотехнологии 

ІІ. Външни членове: 



1. Акад. Атанас Атанасов – пенсионер; 6. Аграрни науки; ПН 6.1 

Растениевъдство,  

2. Проф. Пенка Петрова – Институт по микробиология – БАН; 4. Природни 

науки, математика, информатика; ПН 4.3 Микробиология,   

3. Доц. Даниела Митева – Институт по криобиология и хранителни 

технологии – ССА; 5. Технически науки; ПН 5.12 Хранителни технологии,  

4. Доц. Мария Донева – Институт по криобиология и хранителни технологии 

– ССА; 5. Технически науки; ПН 5.12 Хранителни технологии,  

5. Доц. Виктория Лефтерова – Национален център заразни и паразитни 

болести; 4. Природни науки, математика, информатика; ПН 4.3 

Микробиология.   

ІІІ. Резервни членове: 

1. доц. д-р Весела Чалова-Жекова – УХТ; 5. Технически науки; ПН 5.12. 

Хранителни технологии (вътрешен член); 

2. Доц. Иван Иванов – Национален център заразни и паразитни болести; 4. 

Природни науки, математика, информатика; 4.3 Микробиология, (външен 

член). 

 Определя 25.03.2022 г. като крайна дата за провеждане на откритото 

заседание за защита на дисертационния труд 

 

4. Докторантски въпроси 

Проект за решение № 4.1: Факултетният съвет 

 Отчислява с право на защита редовния докторант ас. инж. Надежда 

Николаева Мазова. 

 Разкрива процедура за защита на дисертационен труд на тема: „Фитохимичен 

състав и биологична активност на представители от род Рhysalis (сем. Sol-

anaceae) и продукти, получени от тях“, по докторска програма „Технология 

на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и 

парфюмерийно-козметичните препарати” в професионално направление 5.12. 

Хранителни технологии, от област на висше образование 5. Технически науки 

за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“. 

 Избира научно жури в състав: 

І. Вътрешни членове: 

1. проф. д-р Марияна Недялкова Перифанова-Немска – УХТ, Пловдив, ПН 

5.12. Хранителни технологии 

2. проф. д-р Марианна Русева Баева – УХТ, Пловдив, ПН 5.12. Хранителни 

технологии 

ІІ. Външни членове: 

1. проф. дтн Станка Тодорова Дамянова – РУ „Ангел Кънчев“, филиал 

Разград, ПН 5.12. Хранителни технологии  

2. проф. д-р Гинка Атанасова Антова – ПУ „П. Хилендарски“, ПН 4.2. 

Химически науки 

3. доц. д-р Ира Танева Димитрова – Тракийски Университет, Стара Загора, 

факултет „Техника и технологии“, Ямбол, ПН 5.12. Хранителни 

технологии 



ІІІ. Резервни членове: 

1. доц. д-р Надежда Трайчева Петкова – УХТ, Пловдив, ПН 4.2. Химически 

науки (вътрешен член); 

2. проф. д-р Магдален Димитров Златанов – ПУ „П. Хилендарски“, ПН 4.2. 

Химически науки (външен член). 

 Определя 30.04.2022 г. като крайна дата за провеждане на откритото 

заседание за защита на дисертационния труд. 

 

Проект за решение № 4.2: Факултетният съвет 

 Отчислява с право на защита редовния докторант инж. Ивайла Даниелова 

Бажлекова. 

 Разкрива процедура за защита на дисертационен труд на тема: „Изолиране, 

проучване и селекция на нови местни щамове дрожди за производство на 

червени вина от сорта Дорнфелдер“, по докторска програма „Технология на 

алкохолните и безалкохолни напитки” в професионално направление 5.12. 

Хранителни технологии, от област на висше образование 5. Технически науки 

за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“. 

 Избира научно жури в състав: 

І. Вътрешни членове: 

1. проф. д-р Ангел Иванов Ангелов – УХТ, Пловдив 

2. доц. д-р Христо Спасов Спасов – научен ръководител, УХТ, Пловдив 

ІІ. Външни членове: 

1. проф. д-р Нели Владова Георгиева – ХТМУ, София 

2. доц. д-р Татяна Радкова Йончева – ССА, ИЛВ - Плевен 

3. доц. д-р Ваньо Митков Хайгъров – ССА, ИЛВ - Плевен  

ІІІ. Резервни членове: 

1. доц. д-р Надежда Борисова Благоева – УХТ, Пловдив (вътрешен член) 

2. доц. д-р Валентин Георгиев Бамбалов – АУ, Пловдив (външен член). 

 Определя 31.03.2022 г. като крайна дата за провеждане на откритото 

заседание за защита на дисертационния труд. 

 

 

Полагането на подпис от членовете на ФС върху протокола от заседанието ще 

се извършва в Деловодството на УХТ, от 22.11.2021 г. до 29.11.2021 г. включително. 

Материалите по дневния ред са на Ваше разположение в Деканата и ще Ви 

бъдат изпратени по електронната поща.  

ДЕКАН: 

(проф. д-р Д. БАЛЕВ)  


