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РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА 

АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА 21.12.2021 Г. 

/ПРОТОКОЛ №22/ 
 

Уважаеми колеги, на проведеното на 21.12.2021 г. заседание на АС на УХТ 

бяха взети следните решения: 

 

1. Приемане на Протокол № 21/01.10.2021 г. 

 

Решение: АС на УХТ ПРИЕМА протокол №21/01.10.2021 г.  

 

2. Становище на Контролен съвет на УХТ по отношение на 

законосъобразност на проведените избори в УХТ. 

 

Председателя на Контролния съвет на УХТ доц. И. Киряков представи 

становището на Контролния съвет по отношение на частичните избори за членове 

на АС на УХТ, както и изборите, проведени в Технологичен и Стопански факултет.  

 

3. Актуализация на бюджета на УХТ и становище на контролния 

съвет по актуализацията. 

 

Решение: Приема актуализацията на бюджета на  Университета по хранителни 

технологии за 2021 г. 

 

4. Приемане на решение за изплащане на наднормени часове. 

 

Решение: Приема предложението на Технически факултет за изплащане на 

наднормените часове над 1,5 от нормативната аудиторна учебна дейност (но не 

повече от 2 пъти от нея) както следва: гл. ас. А. Т. - 67,75 часа и гл. ас. Сл. В. - 110,25 

часа. 

 

5. Приемане на документацията за програмната акредитация на професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика в УХТ. 



Решения от 21.12.2021 г. Заседание на АС на УХТ 

 

 

- 2 - 

 

 

 

Решение: Приема доклада-самооценка за програмна акредитация и доклада за 

изпълнение на задължителните препоръки на ПК по технически науки и военно дело 

от предишната програмна акредитация на ПН 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика. 

 

6. Приемане на еднократна промяна в учебен план. 

 

Решение: Приема еднократна промяна за учебната 2021/2022 г. в първата година на 

учебните планове за ОКС „магистър“ със срок на обучение 2 години на специалности 

„Топлотехника“, „Енергийна ефективност“, „Хладилна и климатична техника“ и 

„Енергиен мениджмънт“, като дисциплината „Топло- и масопренасяне” се премести 

от зимен в летен семестър. 

 

7. Обявяване на конкурси за заемане на академичната длъжност 

„Главен асистент“. 

 

Решение: Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН 

АСИСТЕНТ“ по област на висше образование 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, професионално направление 4.2. ХИМИЧЕСКИ 

НАУКИ (Физикохимия и колоидна химия) за нуждите на катедра „АНАЛИТИЧНА 

ХИМИЯ И ФИЗИКОХИМИЯ“ – ЕДИН, със срок 2 месеца от датата на обнародване в 

Държавен вестник. 

 

Решение: Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН 

АСИСТЕНТ“ по област на висше образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ, 

професионално направление 5.12. ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (Суровинознание на 

плодовете и зеленчуците; Хладилна технология на плодовете и зеленчуците) за 

нуждите на катедра „КОНСЕРВИРАНЕ И ХЛАДИЛНА ТЕХНОЛОГИЯ“ – ЕДИН, със 

срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник. 

 

8. Приемане на приоритетни тематични направления за 

научноизследователска дейност на основните звена в Университет по 

хранителни технологии за 2022 г. 

 

Решение: АС приема предложената от Централната комисия на фонд „Наука“ на 

УХТ редакция на текста на Приложение 4 от Правилника за устройството и 

дейността на фонд „Наука“ на УХТ, както следва: 
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Първо тематично направление: „ЗДРАВЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ, 

БИОТЕХНОЛОГИИ, ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ ХРАНИ, ПРЕЧИСТВАЩИ И 

БЕЗОТПАДНИ ТЕХНОЛОГИИ“ (Процедурата по това тематично направление се 

провежда от Факултетната комисия на Технологичен факултет); 

Второ тематично направление: „ТЕХНИКА И СЪВРЕМЕННИ МЕХАТРОННИ, 

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ И КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ХВП“ 

(Процедурата по това тематично направление се провежда от Факултетната 

комисия на Технически факултет); 

Трето тематично направление „ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА И АЛТЕРНАТИВЕН 

ТУРИЗЪМ“ (Процедурата по това тематично направление се провежда от 

Факултетната комисия на Стопански факултет). 

 

9. Приемане на решение за сключване на меморандуми за съвместно 

обучение с университети от Китай. 

 

Решение: АС на УХТ одобрява сключването на меморандуми за сътрудничество с 

Университета в Лоян (Luoyang Normal University) и Професионалния колеж по 

информационни технологии в Шандонг (Shandong Vocational College of Information 

Technology). 

 

10. Приемане на решение за участие в проект "Иновации и зелена 

енергия за енергийно автономни сгради в европейските общини" 

 

Решение: АС на УХТ одобрява: 

1. Участието на УХТ-Пловдив в проект „Иновации и зелена енергия за енергийно 

автономни сгради в европейските общини“; 

2. Включването на УХТ-Пловдив в Сдружението с нестопанска цел - „Балкански 

водороден клъстер“ 

 

11. Утвърждаване на резултати от конкурсни изпити за прием на 

докторанти за учебната 2021/2022 г. 

 

Решение: АС на УХТ: 

1. Приема резултатите от проведените конкурсни изпити за докторанти по 

държавна поръчка, одобрена от МОН, за учебната 2021/2022   година. 

2. На основание на чл.7, ал.8 от Правилника за РАС на УХТ неусвоената редовна 

докторантура в докторска програма „Анализ и контрол на хранителните продукти” 
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да бъде пренасочена към докторска програма „Технология на животинските и 

растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-

козметичните препарати” от същото професионално направление 5.12. Хранителни 

технологии, където има двама успешно издържали изпитите кандидати. 

Предложението е съгласувано с катедрените колективи на двете първични звена. 

3. Неусвоените места по докторски програми „Промишлена топлотехника”, 

„Технология на биологично активните вещества”, „Технология на месото и рибата”,  

„Технология на млякото и млечните продукти” и „Технология на плодовите и 

зеленчуковите консерви” в съответните форми на обучение  да бъдат преобявени за 

прием на втора конкурсна сесия, като сроковете бъдат съобразени с епидемичната 

обстановка в страната и действащите административни актове. 

 

12. Актуализация на Правилник за формиране на общата нормативна 

заетост на академичния съвет. 

 

Решение: Приема по принцип актуализацията на Правилника за формиране на 

общата нормативна заетост на академичния състав (ПФОНЗАС) на УХТ и възлага 

на вносителя да съгласува направените промени с юридическия консултант на УХТ. 

 

13. Актуализация на График на учебния процес в УХТ за учебната 

2021/2022 г. 

 

Решение: Приема актуализация на Графика за учебния процес в УХТ за учебната 

2021/2022 година. 

 

14. Актуализация на Правилник за вътрешния трудов ред в УХТ. 

 

Решение: В съответствие със своите правомощия по чл. 18, т. 20 от Правилник за 

устройството и дейността на Университета по хранителни технологии приема 

следните промени: 

1. В Раздел І. Възникване, изменение и прекратяване на трудовите 

правоотношения на Правилник за вътрешен трудов ред се променя чл.5 ал.1, както 

следва: 

Чл. 5. (1) Трудовият договор се изготвя от отдел „Управление на човешките 

ресурси“ по утвърден образец, чието съдържание съответства на изискванията на 

чл. 66 от КТ и се съгласува с главния счетоводител 

2. В Раздел V. Организация на работното време и място на работа се създава  нов 

чл. 24а със следното съдържание: 
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Член 24а (1) Утвърдените учебен план, академичен  календар, разписи за 

провеждане на учебни занятия, графици за консултации, изпити и пр. са основание за 

разпределение на работните дни и работното време за преподавателския състав.  

(2) Работното време по ал. 1 се счита за работно време по чл. 24, включително и 

когато се осъществява неприсъствено (online). 

3. В Раздел VI. Почивки и отпуски се променя чл.41, ал.2 поради актуален текст в 

КТ, както следва:  

(2) Ректорът има право да предостави платения годишен отпуск на съответния 

работник/служител без негово писмено искане или съгласие в случаите по чл.173 ал.4 

от КТ. 

4. В Раздел XI. Допълнителни и заключителни разпоредби се създава нов § 9 със 

следното съдържание: 

§ 9. Наименованията на структурните звена в Правилника за вътрешния трудов 

ред се привеждат в съответствие със съответното  решение на АС за структурата 

на УХТ в едномесечен срок. 

5. Във връзка с настоящите промени, както и предвид Наредба № 23 от 27.08.2020 

г. за начина за определяне на размера на възнагражденията на ректорите на 

държавните висши училища по договорите за управление, сключени с министъра на 

образованието и науката, Правилник за определяне на допълнителни възнаграждения 

за научноизследователска дейност в УХТ – Пловдив и направените промени в 

Правилника за формиране на общата нормативна заетост на академичния състав, 

да се актуализират Вътрешните правила за организация на работната заплата в 

УХТ – Пловдив в едномесечен срок. 

 

15. Приемане на промяна в решение на АС, взето по т. 2 от протокол 

№17/29.04.2021 г.  

 

Решение: АС на УХТ реши: 

1. Отменя т. 2 от решението, взето по т. 2 от дневния ред на заседанието на АС 

на УХТ от 29.04.2021 г. (Протокол №17); 

2. За хабилитираните лица, навършили или навършващи 65 годишна възраст, не се 

прилага редът на §11 от ПЗР на ЗВО. 

3. За преподавателите, за които има решение на АС на УХТ и е в сила 

изпълнението на § 11 от ПЗР на ЗВО, съгласно протоколи  от заседания на АС на 

УХТ № 17/29.04.2021 и № 20/08.07.2021 г., както следва: 

- Проф. дтн Ст. Г. А., Технологичен факултет, катедра „Технология на  

тютюна, захарта, растителните и  етеричните и масла”; 

- Доц. д-р А. Й. Б., Технически факултет, катедра „Автоматика, информационна 

и управляваща техника”; 

- Доц. д-р Хр. П. Д., Стопански факултет, катедра „Математика, физика и 

информационни технологии”, 
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считано от 01.01.2022 г. да се прекратят действащите трудови договори  по чл.67, 

ал.1 от Кодекса на труда и да се сключат срочни трудови договори, съгласно чл.68, 

ал.1 от Кодекса на труда до 30.06.2022 година. 

 

16. Удължаване на трудов договор. 

 

Заседанието на АС на УХТ е прекратено поради липса на кворум.  

 

17. Разни. 

 

Заседанието на АС на УХТ е прекратено поради липса на кворум.  

 

 

 

Секретар на АС:                    - п - Ректор:                                   - п - 

/проф. д.н. Г. Костов/ /проф. д-р Пл. Моллов/ 

 


