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ВЪВЕДЕНИЕ  

Стратегическата цел на политиката относно съвременното развитие на 
Университета по хранителни технологии - Пловдив остава непроменена, а 
именно – утвърждаване на общественото признание на УХТ като водещ 
национален център за образование и наука, подготвящ инженери, 
технолози, мениджъри и икономисти за хранителната и биотехнологичната 
индустрии и за туризма. 

В този контекст дигитализацията на УХТ представлява основен акцент в 
изпълнението на Мандатната програма на Ректора на УХТ. 
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ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ, ОРИЕНТИРАНО КЪМ 

СТУДЕНТА И ГАРАНТИРАЩО НЕГОВАТА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА 

ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА (ОМ 1) 

 

Основна цел през отчетния период беше да се поднови 
институционалната акредитация на УХТ, както и да се поддържат високи 
оценки от националната акредитация на професионалните направления, по 
които се осъществява обучение в университета. Подготвени бяха 
необходимите документи за предстоящата последваща институционална 
акредитация на УХТ. Проведоха се и процедури по програмни акредитации 
на професионални направления и докторски програми.  

Отчетният период се характеризираше с промени във философията на 
акредитиране, а НАОА забави изготвянето и публикуването на методиките за 
подготовка на документацията. При професионалните направления беше 
възприет подход за едновременно акредитиране във всички университети и 
висши училища, осъществяващи обучение по тях.  

Осъществените акредитационни процедури са: 

А. Последваща институционална акредитация на УХТ –  

Настоящата институционална акредитация на УХТ се основава на доклад на 
Постоянната комисия по технически науки на НАОА. Съгласно решение на 
Акредитационния съвет на НАОА от 01.12.2016 г. (Протокол 26) тя е със срок 
на валидност до 01.12.2022 г. УХТ e получил институционална акредитация на 
висше училище по десетобалната система на база на Критериалната система 
на НАОА в съответствие с чл. 79, ал. 1 от ЗВО. Оценката е 9,07 за срок от шест 
години с общ капацитет 5500 студенти и докторанти.  

На основание изискванията на чл. 77, ал.2, т.2 и ал.4 от ЗВО, и в съответствие с  
методиката за изготвяне, публикувана на страницата на НАОА на 14.09.2022 
г., бяха изготвени: Доклад-самооценка по процедурата за последваща 
институционална акредитация и Доклад за изпълнение на задължителните 
препоръки от предходната институционална акредитация на УХТ, 
неделима част от Доклада-самооценка. Структурата на докладите, както и 
стандартите отразени в тях, са съобразени с посочената методика.  
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Двата доклада бяха обсъдени и приети на заседание на АС  (Протокол № 29 / 
30.11.2022 г.) и внесени в НАОА на 01.12.2022 г. (Заявление вх.№ 1225 / 
01.12.2022 г.). Документите са разгледани на заседания на Постоянната 
комисия по технически науки и на Акредитационния съвет на НАОА. С това по 
същество процедурата за последваща институционална акредитация на 
университета е стартирана. 

Б. Програмни акредитации на професионални направления: 

 Програмна акредитация на ПН 5.2. Електротехника, електроника и 
автоматика, област на висше образование 5. Технически науки, в УХТ-
Пловдив.  

Процедурата е открита с Протокол 2 / 27.01.2022 г. на Акредитационния 
съвет. Експертната група по процедурата посети УХТ през месец септември 
2022 г., докладът е изготвен, минал през разглеждане в Постоянната 
комисия по технически науки и предстои утвърждаване на акредитационна 
оценка в Акредитационен съвет.  

 Програмна акредитация на ПН 5.2. Комуникационна и компютърна 
техника, област на висше образование 5. Технически науки, в УХТ-
Пловдив. 

Докладът-самооценка е изготвен, обсъден и приет на заседание на АС  
(Протокол № 29 / 30.11.2022 г.) и внесен в НАОА на 01.12.2022 г. 
(Заявление вх.№ 1226 / 01.12.2022 г.). 

 Програмна акредитация на ПН 5.13. Общо инженерство, област на висше 
образование 5. Технически науки, в УХТ-Пловдив. 

Докладът-самооценка е изготвен, обсъден и приет на заседание на АС  
(Протокол № 29 / 30.11.2022 г.) и внесен в НАОА на 11.01.2023 г. 
(Заявление вх.№ 55 / 11.01.2023 г.). 

В. Програмни акредитации на докторски програми 

При новите изисквания на ЗВО, акредитацията на докторските програми, по 
които се извършва обучение в ОНС „Доктор“ в УХТ, се извършват в рамките на 
процедурата за акредитация на съответното професионално направление.  
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Резултатите от класациите на УХТ по професионални направления за 2022 г., 
съгласно наложилата се в България и призната за официална от МОН 
рейтингова система, са представени в табл. 1.1. 

Таблица 1.1. 
Класация на УХТ според рейтинговата система за периода 2020 – 2022 г. 

 Професионално 
направление 

Стандартна класация 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Биотехнологии 
3 

общ резултат – 52 т. 
3 

общ резултат – 48 т. 
2 

общ резултат – 52 т. 

2. Енергетика 
2 

общ резултат – 53 т. 
2 

общ резултат – 51 т. 
3 

общ резултат – 51 т. 

3. 
Електротехника, 
електроника и 
автоматика 

7 
общ резултат – 51 т. 

6 
общ резултат – 50 т. 

5 
общ резултат – 51 т. 

4. Машинно инженерство 
7 

общ резултат – 48 т. 
4 

общ резултат – 52 т. 
5 

общ резултат – 50 т. 

5. Общо инженерство 
6 

общ резултат – 44 т. 
11 

общ резултат – 44 т. 
7 

общ резултат – 46 т. 

6. Икономика 
12 

общ резултат – 43 т. 
15 

общ резултат – 40 т. 
14 

общ резултат – 41 т. 

7. 
Комуникационна и 
компютърна техника 

10 
общ резултат – 48 т. 

8 
общ резултат – 49 т. 

10 
общ резултат – 49 т. 

8. Туризъм 
4 

общ резултат – 42 т. 
3 

общ резултат – 42 т. 
4 

общ резултат – 44 т. 

9. Хранителни технологии 
1 

общ резултат – 53 т. 
1 

общ резултат – 53 т. 
1 

общ резултат – 53 т. 

 

Данните от класацията показват следните тенденции: потвърдено е водещото 
I-во място за ПН 5.12. Хранителни технологии със запазване на точките; 
изкачване в класацията на II-ро място за ПН 5.11. Биотехнологии; III-то място 
за 5.4. Енергетика със запазване на точките. Подобрени са  позициите при ПН 
5.13. Общо инженерство и достигане до VII-мо място. При повечето от 
останалите направления позициите се запазват сходни с предишни години. 
Отстъпление на позициите в рейтинговата система се отчитат при ПН 5.3. 
Комуникационна и компютърна техника. 
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Разкриване на нови интердисциплинарни (междуфакултетни) 
бакалавърски и магистърски програми, ориентирани към динамиката на 

пазара на труда (ОМ 1.2.1) 

През отчетния период се предприеха действия за обогатяването на 
утвърдени специалности, актуализирането на учебни планове с иновативни 
дисциплини, интересни за студентите и даващи актуални, нужни за бизнеса 
знания.  

Актуализирани бяха наименованията и учебните документации на следните 
две специалности в ОКС „Бакалавър“, включени в Правилника за приемане 
на студенти в УХТ за учебната 2023/2024 година: 

 „Компютърен инженерен дизайн“ – ново наименование на специалност 
„Машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост“ с оглед 
повишаване на нейната привлекателност и привличане на повече 
кандидатстуденти. 

 „Топлинна, хладилна и климатична техника“ – ново наименование на 
специалност „Топлотехника“ с оглед повишаване на привлекателността ѝ, 
повишена разпознаваемост и привличане на повече кандидатстуденти. 

Двете магистърски програми „Храни и национална сигурност” и „Иновации 
в напитките и сомелиерство” са пряко насочени към нови целеви групи, 
необхванати до този момент от предлаганата палитра от магистърски 
специалности.  

В табл. 1.2 са представени броят на новите и актуализираните учебни планове 
и програми по факултети през 2022 година. 

Считаме, че процесът на създаване на нови и актуализацията на 
съществуващи планове и учебни програми следва устойчива тенденция и 
отговаря на изискванията на динамичните промени в нагласите на 
кандидатстуденти и студенти от една страна и на бизнеса от друга.  

През 2022 г. продължи сътрудничеството с работодателските  организации, в 
които УХТ членува – АИКБ, БСК и БТПП. В тях членуват практически всички 
фирми от хранително-вкусовата индустрия и туризма. Реализацията на 
практическите упражнения, учебните и производствените практики, както и 
преддипломните и сезонните стажове, дори и в условията на епидемична 
обстановка, ставаше с разбирането и активната помощ от страна на различни 
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фирми. Крайната цел беше повишеното качество на практическата 
подготовка на студентите и по-лесната им професионална реализация. 

Таблица 1.2. 
Актуализирани и нови учебни планове и учебни програми през 2022 г. 

Година 

Учебни планове Учебни програми 

ОКС 
„Бакалавър“ 

ОКС 
„Магистър“ 

ОНС 
„Доктор“ 

ОКС 
„Бакалавър“ 

ОКС 
„Магистър“ 

ОНС 
„Доктор“ 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ 
2022 2 4 - 34 2 - 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
2022 1 6 - 8 6 - 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 
2022 3 3 - 77 81 6 

ДЕОФВС 
2022 - - - 1 1 - 

Общо за 
УХТ 

6 13 - 120 90 6 

 

 

Създаване на конкурентни бакалавърски и магистърски специалности за 
мотивирани студенти, със завишени възможности за мобилност, обучение 

на чужд език, частично обучение в чужди университети, включително с 
участието на международни партньори на УХТ и възможност за получаване 

на втора диплома (ОМ 1.2.2) 

Разкрити бяха нови чуждоезикови бакалавърски и магистърски програми, 
включително с участието на международни партньори на УХТ и възможност 
за получаване на втора диплома: 

 През 2022 г. продължиха усилията за привличане на студенти в новата 
специалност „Технология на храни и напитки” с обучение на английски 
език. С нейното разкриване се търсеше развитие в две от стратегическите 
направления за действие на ръководството на УХТ – разкриването на 
широкопрофилни специалности, конкурентни на образователния пазар в 
настоящите условия, и привличането на чуждестранни студенти, което 
позволява по-ефективно и обезпечено обучение и подобряване на 
финансовата стабилност на университета.  

 На базата на опита от предходни периоди беше предлаган прием и в други 
специалности в ОКС „Бакалавър” на английски език: „Технология на храни 
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и напитки”, „Компютърни системи и технологии”, „Туризъм” и 
„Индустриален мениджмънт”.  

 В отчетния период усилено се работеше по учебната документация на 
новата магистърска специалност TECHNOLOGY OF WINE AND WINE-BASED BEVERAGES  
(Технология на виното и на напитките на основа вино).  Учебният план 
беше оптимизиран, уточнено беше кадровото обезпечаване на учебния 
процес с преподаватели от европейски университети, а също така и с 
водещи преподаватели от български университети. Създаден беше 
междууниверситетски консорциум PlovdivWineUni, включващ УХТ, АУ-
Пловдив и МУ-Пловдив. Организиран беше и се провежда курс по 
английски език за преподаватели от УХТ, включени в учебния процес.  

 

 

Дигитализация на УХТ-средата чрез развитие и оптимизиране на 
интегрираната система за управление на процесите в 

университета (ОМ 1.5) 

Дигитализацията на УХТ-средата продължи през отчетния период. Тя обхваща 
редизайн на дейности и процеси на основата на взаимно допълване, 
синергия и създаване на базирани на дигиталните технологии нови 
възможности. 

Продължиха инвестициите в компютърна осигуреност на учебния процес. 
Окабелени и оборудвани с техника бяха два нови кабинета в първи учебен 
блок. Извърши се окабеляване за безжична точка за достъп в учебната база 
на катедра „Технология на месото и рибата“ в трети учебен блок. Изцяло се 
ремонтира и поднови една компютърна зала на катедра „КСТ“ във втори 
блок. В нея беше изградена нова мрежова инфраструктура. 

В последното тримесечие на 2022 г. бяха закупени и пуснати в експлоатация 
два нови сървъра и дисков масив. С това се създават условия 
съществуващите комуникационни решения в УХТ да бъдат модернизирани и 
разширени, като едновременно с това да се гарантира нормалното им и 
безпрепятствено функциониране в защитена среда. Очаква се новите 
сървъри да подпомогнат в значителна степен въвеждането на съвременни 
технологични решения, чиято цел е отварянето на университета към младите 
потребители на образователни услуги.  
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С успешно проведената и завършена процедура по ЗОП за внедряването на 
специализиран софтуер за управление на работните процеси в УХТ 
продължи реализацията на проекта „Дигитален университет“.  

Софтуерът ще послужи да бъде поддържана централизирана база данни с 
информация за кандидат-студенти, студенти, преподаватели, служители, 
подготовка и реализация на кандидат-студентски кампании, планиране на 
учебен процес, мониторинг, както и администриране на дейностите, 
свързани с настаняването в студентските общежития, отпускането на 
стипендии, възможности за изготвяне на своевременни справки и анализи, 
подпомагащи вземането на информирани управленски решения. Очаква се 
софтуерът да ускори дигитализирането на процесите във висшето училище.  

На своето заседание на 14.10.2022 г. АС на УХТ прие Правила за проверка за 
плагиатство в академичната и научната продукция на студентите, 
докторантите и преподавателите в УХТ – Пловдив, публикувани на 
сайта. Използването на специализирания софтуер StrikePlagiarism.com 
позволява проверка на написани на кирилица и на латиница текстове. Така се 
разширява обхватът на верифициране както на научните публикации, така 
също и на дипломни работи, магистърски тези и дисертационни трудове.  

За осъществяване на проверките за плагиатство се създават комисии с 
участието на ръководител на катедра, научен ръководител и локален 
администратор, определен със заповед на ректора за всяко основно звено. 
Платформата StrikePlagiarism.com организира 4 уебинара за преподаватели, 
докторанти и студенти. Те се излъчваха на живо, основно на български език, в 
YouTube на https://www.youtube.com/watch?v=mrOLQ4xe13k. Обсъдени бяха 
въпроси за работата на системата, създаването на акаунти, тълкуване на 
доклада за сходство, бази данни, процедури и др.  

През отчетния период известно влияние върху учебния процес продължи да 
оказва извънредната епидемиологична обстановка. През летния семестър на 
учебната 2021/22 г., в периода февруари – май 2022 г. се реализира хибридна 
форма на обучение, като почти 100 % от лекционните курсове се извеждаха в 
електронна среда.  Това даде възможност на студентите от задочната форма 
на обучение да бъдат предоставени пълни лекционни курсове,  
съответстващи на учебните планове. В редовната форма на обучение първи 
студентите от 4-ти курс възстановиха присъствените занятия, три седмици по-
късно това се случи и с другите три курса – реализираха бяха 6 – 8 седмици 
присъствени лабораторни практически упражнения.  

https://www.youtube.com/watch?v=mrOLQ4xe13k
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Продължи активното използване на съответните платформи за провеждане 
на обучение в електронна среда https://meet.jit.si/, https://vc.uft-plovdiv.bg, 
https://meet.google.com и други.  

Виваком предостави на УХТ институционален домейн, позволяващ облачни 
технологии, практически неограничен обем запазена информация и други 
предимства. Необходимо е много по-активно използване на възможностите 
на този домейн, които да се използват от по-широк кръг преподаватели.  

Активно беше използвана създадената в аудитория 202 на учебен блок 2 
съвременна локална система за видеоконференция, при която участниците са 
в постоянна връзка. Там редовно се провеждаха лекциите по дисциплините 
Органична химия и Биохимия, като студентите са в постоянна видеовръзка с 
възможности за интерактивна комуникация. 

 

Развитие на е-библиотека и подходящо архивиране с цел съхраняване на 
научното ноу-хау на УХТ (ОМ 1.5.2) 

Модернизирането на Университетската библиотека през годините 
започна с изграждането на локална компютърна мрежа, свързване с интернет 
и продължава с помощта на обновен специализиран библиотечен софтуер, 
електронен каталог и последващо дигитализиране.  

Наред с традиционните носители на информация – книги, ценни 
справочници, енциклопедии и периодични издания, библиотеката притежава 
и специални фондове – защитени в УХТ дисертации, стандарти и патенти по 
ХВП, преводи, статии, отчети от научноизследователски разработки.  

Библиографската база данни в електронния каталог на библиотеката е 
базирана на уеб страницата на УХТ. 

Динамиката на постъпилите библиотечни единици за отчетния период е 
представена в таблица 1.3. 

Таблица 1.3.  

Динамика на постъпилите библиотечни единици 

Години Заглавия на CD Библиотечни единици на хартиен носител 

2020 12 243 

2021 5 317 

2022 2 116 

 

https://meet.jit.si/
https://vc.uft-plovdiv.bg/
https://meet.google.com/
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Конкретните данни промяна на състоянието на фондовете с учебна и научна 
литература са видни от таблица 1.4.  

Таблица 1.4.  
Обогатяване на фондовете печатни издания – учебна и научна литература 

 

 

По години 

Печатни издания 

източници 
Фонд Периодични издания Фонд Книги и др. 

Заглавия Библиотечни 

единици 

Новопостъпили 

заглавия 

Библиотечни 

единици 

2020 17  108  127  255 

2021 31 80 218 322 

2022 21 46 58 118 

 

Тенденцията е обезпокоителна, но анализът изисква експертна консултация 
на библиотечните процеси, особено по отношение на ползването на 
фондовете, представеното в таблица 1.5. 

Таблица 1.5.  
Ползване на фондовете на Университетска библиотека по години 

Основни показатели по години 2020 2021 2022 

Ползвани библиотечни документи общо 765 410 413 

Ползватели общо 460 481 522 

Посещения общо: заемна, читалня, компютърна 
читалня 

249 659 735 

Набавени библиотечни материали, в т.ч. покупка, 
книгообмен, депозит, дар 

255 322 118 

Текущи периодични издания 21 11 10 

Заети библиотечни материали общо 1258 637 510 

Читатели общо 310 147 315 



 

12 / 61 

 

Отчита се развитието на достъпа до дигитални източници на научна 
информация,  ползването на научни бази данни чрез националния лиценз от 
МОН, абонаментен достъп електронни издания и информационни ресурси.  

Достъпът до базите данни за научна дейност е осигурен през Интернет на 
територията на целия университет и общежитията.  

В УХТ остава проблемът с осигуряването на достъп до специализирани бази 
данни и лицензиран специален софтуер, с разширен достъп за свободно 
ползване от преподаватели, служители, докторанти и студенти. 

Ползването на бази данни на Scopus и ScienceDirect са представени на 
Табл.1.6. 

 
Таблица 1.6.  

Статистически данни за ползването на Scopus и ScienceDirect 

По години Онлайн сесии и записи Scopus Статии ScienceDirect 

2020 9834 9834 

2021 13664 19656 

                                  2022 15015 21731 

 
През 2022 г. продължи работата по ретроконверсиране и въвеждане в 
електронния каталог на библиографски данни за 430 документа от стария 
фонд. Така всички конверсирани документи от стария фонд към 31.12.2022 г. са 
39 672 бр. (от общо около 119 000 бр. стар фонд). За сравнение са представени 
данните в таблица 1.7.  
 

Таблица 1.7.  
Ретроконверсирани и въведени библиотечни документи в електронен каталог 

 
Период 

Брой въведени библиотечни документи в електронен каталог от 

стария фонд книги 

Към 31.10.2020 г. 39002  

Към 31.10.2021 г. 39242 

Към 31.12.2022 г. 39672 
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Създаване и ефективно използване на електронни университетски 
платформи за комуникация между студенти, докторанти, преподаватели и 

служители (ОМ 1.5.5) 

За трета учебна година бе гарантиран пълноценен учебен процес в 
електронна среда, в резултат на натрупания опит от преподаватели и 
студенти при използване на Системата за дистанционно обучение в УХТ, 
на платформите Jitsi Meet и Google Meet, от развитие на нови методики на 
преподаване и извънаудиторна работа.  

След включването на университета в G-Suite for Education са създадени 
профили и лични имейли на всички преподаватели, служители, студенти и 
докторанти. Те са надеждна алтернатива за видео-конферентна връзка и 
подпомагане на обучението и изпитването в електронна среда. 
Комуникацията със студентите от всички курсове е непосредствена и 
интерактивна.  

Следващите графики показват използването на Google.meet през второто 
полугодие на 2022 г. 

 

 
 

Горната графика илюстрира нарастващото продължително използване от 

преподавателите на Google.meet в обучението. 
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За последните шест месеца нарастна броят на активните потребители на 

предоставяните от G-Suite for Education възможности (документи, таблици, 

презентации, формуляри и други споделени видео ресурси), както и 

създаването на нови Classroom. 
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ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ФОРМИ, МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ, 
СЪОБРАЗЕНИ С ОСОБЕНОСТИТЕ НА ОБУЧАВАНАТА ГЕНЕРАЦИЯ СТУДЕНТИ 

(ОМ 2) 

През отчения период провежданите анкети от Центъра по качество и 
кариерно развитие на университета бяха успешно адаптирани към 
дистанционен тип комуникация. Реализирани бяха всички типове анкетни 
проучвания, които представляват основен елемент на СОПКО и дават важна 
обратна връзка при оценка на качеството на обучение. Проведени и 
обработени бяха общо 2556 бр. анкетни карти. 

Съгласно заповед № 812/12.10.2021г. на Ректора на УХТ и утвърден списък за 
атестиране на научно-преподавателските кадри бяха проведени и 
обработени анкети за 27 преподаватели, назначени на основен трудов 
договор, от трите факултета и департамента. Резултатите са подадени на 
председателите на атестационните комисии за формиране на крайни оценки 
при атестирането. 

Проведени и обработени бяха 90 анкети с кандидат-студенти. Проведени и 
обработени бяха 368 анкети за учебни практики и преддипломни стажове. 

Проведено беше анкетно проучване с 57 представители на бизнеса и 
потребители на кадри. В базата на кариерния център за пряка връзка със 
заинтересовани потребители на кадри бяха попълнени и заведени 433 
регистрационни карти.  

Попълнени бяха 834 бр. анкетни карти от дипломанти. За периода бяха 
попълнени 433 адресни карти, използвани като регистрация в базата на 
Центъра, за своевременно търсене на работа на дипломантите. В отчетния 
период бяха проведени срещи на студенти с работодатели и работодателски 
организации, на които бяха анкетирани 92 участници. 

През учебната 2020/2021 г. в отговор на преминало обучение в дистанционна 
среда бяха проведени 401 анкети със студенти за удовлетвореност от този 
тип обучение. Проведена беше анкета с 18 докторанти в УХТ.  

През 2022 година са проведени одити в трите факултета и в ДЕОФВС от 
правоспособни одитори – доц. д-р Захари Велчев, доц. д-р Величка Гочева и 
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доц. д-р Венцислав Ненов. След приключването им не са констатирани 
нарушения. 

Създаване на условия за обучение и оценяване в електронна 
среда чрез използване на електронни платформи и съвременни 

инструменти за проверка на знанията (ОМ 2.2) 

Дигитализираното учебно съдържание на лекциите е 100 % във всички 
факултети, докато за упражненията то съответства на спецификата на 
специалностите (средно 77 %). Натрупаният опит в условията на тригодишно 
хибридно обучение мотивира преподавателите за използването на нови 
образователни технологии и методики, за дигитализиране на учебното 
съдържание. Превес взе гъвкавата организация и управление на учебния 
процес – обща времева рамка за различните елементи на учебния процес, 
съобразена с актуалната епидемична обстановка и заповедите на министъра 
на здравеопазването и министъра на образованието и науката; електронни 
средства за комуникация; заверки на семестъра и изпити в онлайн условия; 
провеждане на държавните изпити и защитите на дипломни работи и 
проекти в присъствени условия при спазване на противоепидемичните 
мерки. 

По данни на първичните и основните звена 86 % от учебните програми са с 
интегрирано електронно обучение, което се потвърждава от успешното 
приключване на учебната 2021/22 година.  

През 2022 г. в рамките на проект ИНОЕЪР, първият и единствен засега 
проект от България, съфинансиран от Европейския фонд за регионално 
развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“, 
повече от 50 студенти от УХТ - Пловдив и ВСУ „Черноризец Храбър“ се 
включиха в състезание под наслов „За устойчиво и зелено бъдеще“, 
организирано от Асоциацията за развитие на София. Студентите от УХТ - 
Пловдив работиха по създаването на калкулатор за изчисляване на 
икономическите ползи от активните начини на придвижване, а тези от ВСУ 
„Черноризец Храбър“ – на здравните ползи.  

Надпреварата между 6 отбора със студенти от Англия, България и Индия 
допринесе за популяризиране мисията на проекта ИНОЕЪР и подобри 
уменията на всички участници в областта на зелените иновации и 
предприемачеството. Бяха генерирани работещи идеи, които могат да станат 
част от добрите практики и европейски мерки за осигуряване на устойчиво 
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бъдеще. Всички отбори представиха идеи за калкулатори, базирани на 
проучвания и анализи, които могат да бъдат реализирани и използвани от 
всеки гражданин. 

 

 

 

 

Жури от експерти в състав инж. Димитър Петров – директор на Дирекция 
“Управление и анализ на трафика”, Столична община, Румяна Гълъбова и 
Симона Йончева – главни експерти, отдел „Въздух“, Столична община, проф. 
Валентина Николова-Алексиева – декан на Стопански факултет на УХТ, доц. 
Борислав Миленков – катедра „Компютърни системи и технологии“ на УХТ, 
доц. Веселина Спасова – ръководител на магистърска програма „Софтуерно 
инженерство и мениджмънт“ във ВСУ „Черноризец Храбър“ и Севдалина 
Войнова, координатор на проект ИНОЕЪР, се изправиха пред трудната задача 
да изберат двата най-добри прототипа, които да получат финансиране за 
реализация. 
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РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННА МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА 

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ (ОМ 3) 

 

Основни цели при организирането на КСК през 2022 година беше активното 
използване на електронни средства за комуникация за привличането на 
кандидат-студенти от широк кръг сфери, необхванати досега от КСК, свързани 
с интересите на мениджмънта, иновациите и реализацията на продукти от 
хранително-вкусовата промишленост, както и контрола на качеството и 
законосъобразността при тяхното производство и реализация, включване на 
представители от българската диаспора в чужбина.  

Привлечен беше външен консултант, извърши се маркетингово проучване 
на кандидатстудентската среда, разработена беше концепция, сформиран и 
обучен беше екип от преподаватели, реализиращи посещения по училища и 
професионални гимназии в цялата страна. Търсеше се по-пряк контакт с 
потенциалните кандидатстуденти, при което се наблегна на психологизма и 
комуникирането на разбираем за тях език и стил. 

На сайта на УХТ беше осигурена необходимата информация за ориентиране 
на кандидат-студентите, провеждането на кандидатстудентска кампания, 
онлайн кандидатстване и полагане на изпити, дейностите и сроковете по 
прием и записване на студенти. Продължи присъствието на сайта на УХТ на 
рекламни клипове с успешно реализирани възпитаници на УХТ в различни 
браншове на хранителната и туристическата индустрии, а също и на 
популярни личности, презентиращи обучението в университета.  

Изготвен беше нов рекламен клип, даващ информация за обучението в УХТ, 
съществуващите специалности, възможностите за реализация, битовите 
условия и други.   

Подготвен и отпечатан беше кандидатстудентски справочник, придружен 
с флаери, рекламни банери и плакати, интензивно се използваха билбордове 
за реклама на обучението в УХТ.  

През месец април в двора на университета се проведе Ден на отворените 
врати съвместно с фермерски базар. Бяха представени и трите факултета. 
Редица специалности заедно с кандидатстудентска информация представиха 
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хранителни продукти, резултат от съчетаването на традициите и иновациите 
в хранителната промишленост. 

През КСК 2022 година за първи път се проведе Национален конкурс за 
ученици “Млади изследователи“. Идеята, правилата, направленията за 
изследователска работа и подборът на ментори бяха изключителна заслуга 
на „Младежкото настоятелство“ - помощен орган към Ректора и АС. В 
конкурса участваха над 100 ученика, като част от тях станаха наши 
първокурсници.  

На базата на съществуващата Система за дистанционно обучение в УХТ 
отново беше осъществено провеждане на онлайн кандидатстудентски 
изпити в рамките на две предварителни и една окончателна сесии. Броят 
явили се на изпити е представен в табл. 3.1.  

Таблица 3.1. 
Участие в онлайн конкурсни изпитни сесии 

Дисциплина 
Брой подали документи 

2020/21 г. 2021/22 г. 2022/23 г. 

Математика 49 62 51 

Химия 52 66 69 

Общо 101 128 120 

 

Проведени бяха състезания с ученици от различни СОУ и професионални 
гимназии в Пловдив и страната, като оценките бяха включени при 
образуването на кандидатстудентския бал съгласно утвърдени правила от АС 
на УХТ. Резултатите от състезанията са представени в табл. 3.2. 

Таблица 3.2.  
Проведени състезания с ученици от ПГ 

№ 
УЧИЛИЩЕ 

Участвали 
ученици 

Специалности 

1 
ПГ по ХТТ-Пловдив 
4 състезания 99 

ТКХ, АКЕХ, Топлотехника, ТВП, ХХД, 
ТДХАВП, Биотехнологии 

2 ПГ ПО БИТОВА ТЕХНИКА  
ПЛОВДИВ 9 

КСТ, АИУТ 
3 ПГ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 

ЕЛЕКТРОНИКА - ПЛОВДИВ 
14 

КСТ, АИУТ  
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4 МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 18 

ТКХ, АКЕХ, Топлотехника, ТВП, ХХД, 
ТДХАВП, Биотехнологии  

4 ОБЩО 140  

 

Броят на кандидат-студентите за изминалата кампания е 786. Отчита се 
повишаване на кандидатите спрямо 2021 година (табл. 3.3). Коефициентът на 
кандидати за едно одобрено място се възстанови в традиционните граници 
от 1,2 до 1,25.  

Таблица 3.3.  
Кандидат-студенти за ОКС “Бакалавър” по учебни години 

Учебна година 
Брой кандидат-

студенти 
Утвърден прием от 

МОН /брой/ 
Брой кандидати за 

едно място 

2020/2021 821 667 1,23 

2021/2022 585 675 0,87 

2022/2023 786 652 1,21 

 

През отчитаната кандидатстудентска кампания най-голям интерес е проявен 
към специалностите „Технология и качество на храни“, „Храни, хранене и 
диететика“, „Компютърни системи и технологии“, „Технология на виното и 
пивото“, „Анализ, контрол и екология на храните“, „Технология на зърнените, 
фуражните, хлебните и сладкарските продукти“ и „Туризъм“. Завишаване 
спрямо предишната година се отчита при специалностите „Технология на 
парфюмерийни, козметични и аромато-вкусови продукти“ и „Компютърно 
управление и автоматизация“, което дава основание да се търсят и други 
актуализации на наименованията на съществуващи специалности. По-слаб 
интерес се отчита към специалностите „Машини и апарати за хранително-
вкусовата и биотехнологичната промишленост“, „Кетъринг“ и „Топло-
техника“. 

Броят на кандидат-студентите по области запазва структурата от предходната 
година при увеличен брой кандидати. 

Броят на приетите студенти в ОКС „Бакалавър“ е представен на табл. 
3.4.  

Общият брой на неизпълнени бройки в редовната форма на обучение, 
държавна поръчка, са 106 (25%). Анализът на броя на записаните студенти 
показва, че незапълнени бройки в държавна поръчка за ОКС „Бакалавър” има 
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при следните професионални направления: 5.12. Хранителни технологии – 65 
бр. в редовна форма на обучение; 5.2. Електротехника, електроника и 
автоматика – 5 бр. в редовна форма на обучение; 5.4.  Енергетика – 19 бр. в 
редовна форма на обучение; 5.1.  Машинно инженерство – 6 бр. в редовна 
форма на обучение; 5.11. Биотехнологии – 9 бр. в редовна форма на 
обучение; 5.13. Общо инженерство – 2 бр.  

 
Таблица 3.4.  

Приети студенти по специалности в ОКС „Бакалавър“ 

Професионално 
направление/Специалност 

 

Редовно 
обучение – ДП 

Задочно 
обучение – 

ДП 

Редовно 
обучение –

платено 

Задочно 
обучение – 

платено 

Утвърде
ни 

бройки 

Приети 
студенти 

Утвърде
ни 

бройки 

Приети 
студент

и 

Утвърде
ни 

бройки 

Приети 
студент

и 

Утвърде
ни 

бройки 

Приети 
студен

ти 

3.8. Икономика         

Икономика на хранителната индустрия        5 

3.9 Туризъм 36  8      

Туризъм  17+2 ч.с.  10     

Хотелиерство и ресторантьорство  19+5 ч.с.       

5.1 Машинно инженерство 6  16      

Машини и апарати за хранително-вкусовата и 
биотехнологичната промишленост 

 -  16     

5.2 Електротехника, електроника и автоматика 18  15      

Компютърно управление и автоматизация  13  15     

5.3 Комуникационна и компютърна техника 35  15      

Компютърни системи и технологии  35+1ч.с.  15     

5.4 Енергетика 25  20      

Топлотехника  6  20     

5.11 Биотехнологии 15  8      

Биотехнологии  6  3     

5.12 Хранителни технологии 260 195 140 109     

Технология и качество на храни  55+3ч.с.  49     

Технология на зърнените, фуражните, хлебните и 
сладкарските продукти 

 26  13     

Технология парфюмерийни, козметични и 
ароматно-вкусови продукти 

 14  8     

Технология на виното и пивото  20+7ч.с.  13     

Анализ, контрол  и екология на храните  27+2ч.с.  11     
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Храни, хранене и диететика  24  15     

Хранене и туризъм  17       

Кетъринг  12       

5.13 Общо инженерство 27  10      

Индустриален мениджмънт  10  10     

Индустриален бизнес и предприемачество  13       

Общ прием: 420 314 232 187    5 

 

 

Общият брой на неизпълнените бройки в задочна форма на обучение, 
държавна поръчка, са 46 (20%). В  следните професионални направления: 
5.12. Хранителни технологии – 31 бр.; 5.11. Биотехнологии - 5 бр.; 5.1. 
Машинно инженерство – 10 бр. 

Съществена причина за неизпълнението на държавния прием намираме в 
изключително лошите резултати от проведените Държавни зрелостни изпити 
през 2022 г. На първата сесия през месец май общо неиздържалите 
зрелостници бяха около 13 000 или около 30 % от завършващите средно 
образование, а 5000 души не издържаха матурите си и след поправителната 
сесия през месец август-септември. Считаме, че неочакваното непопълване 
на местата в задочната форма на обучение се дължи основно на големия 
брой слаби оценки и невъзможността да се кандидатства. 

Броят на приетите студенти в ОКС „Магистър“ е представен на табл. 
3.5. Изпълнението на държавната поръчка в редовната форма на обучение е 
160%, а в задочната 74,1 %. Този добър резултат беше постигнат с цената на 
много усилия и лични контакти с кандидат-магистрите, на които беше 
осигурен гъвкав разпис на занятията за сметка на по-голямото натоварване на 
преподавателите. Неизпълнението на утвърдения прием в задочната форма 
на обучение е неочаквана, но намеренията ни са продължим да заявяваме 
повече бройки в задочната форма поради ясно изразен  по-големия интерес 
към нея. Това  е свързано с устойчивото реализиране в реалния бизнес на 
кандидатстващите магистри. 

Таблица 3.5. 
Приети студенти в ОКС „Магистър“ 

Професионално направление/ 
Специалност 

Утвърдени 
бройки 

ДП 

Приети 
студенти 

ДП 

Платено 

1 година 

 

Платено 

2 години 
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Р З Р З Р З Р З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.8 Икономика         

Корпоративен бизнес и 
предприемачество 

       7 

Икономика на хранителната индустрия         

Управление на човешкия капитал      7   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.9 Туризъм         

Туризъм       1 ПМС 8 

5.1 Машинно инженерство  5       

Хранително машиностроене         

Машини и апарати за хранително-
вкусовата и биотехнологичната 
промишленост 

   6     

5.2 Електротехника, 
електроника и автоматика 

5        

Автоматика, информационна и 
управляваща техника 

  3     2 

Електроенергийна ефективност         

5.3 Комуникационна и 
компютърна техника 

 5       

Компютърни системи и технологии    6  1  3 

5.4 Енергетика  10       

Топлотехника    5    3 

Хладилна и климатична техника         

Енергиен мениджмънт         

5.11 Биотехнологии  5       

Индустриални и фармацевтични 
биотехнологии 

   5  1   

5.12 Хранителни технологии 20 60       

Управление на качеството в 
хранителната индустрия 

        

Технология и управление при 
производството на млечни продукти 

   2    5 

Технология на продуктите от месо, 
риба и яйца 

       8 
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Технология на зърнените, фуражните, 
хлебните и сладкарските продукти 

   5    5 

Технология на захарта, захарните 
изделия, нишестето и нишестените 
хидролизати 

        

Технология на виното и пивото   1ПМС 6    7 

Технология на мазнините, етеричните 
масла, парфюмерията и козметиката 

   8  1  8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Анализ и контрол на хранителните 
продукти 

   2    4 

Безопасност на храните   31      

Кетъринг      4   

Храни, хранене и диететика    5  1  9 

Функционални храни   5  1    

Храни и национална сигурност    4     

Екология и опазване на околната среда 
в хранителната индустрия 

        

5.13 Общо инженерство         

Индустриален мениджмънт         

Мениджмънт на хотелиерството и 
ресторантьорството 

     4   

Общ прием: 25 85 40 54 1 19 1ПМС 69 

 

Управление на студентския поток 

Основният критерий за резултатите от учебната работа е преминаването на 
студентите в по-горен курс. Данните за успеваемостта са представени в табл. 
3.6. и 3.7.  

Редовно обучение, ОКС „Бакалавър”: Делът на прекъсналите студенти през 
първия семестър е 2,96% от общия брой. Делът на прекъсналите студенти 
през втория семестър е 2,51 %. Делът на напусналите УХТ за годината е 0,68 
%. Тенденцията от предишните години се запазва – налице е изравняване на 
прекъсналите студенти през първия и втория семестър. През първия семестър 
на първи курс се извършва основата селекция на новопостъпилите студенти. 
Отдаваме този факт на трудностите при адаптирането към университетските 
условия на обучение, проблеми на справянето с учебния материал и 
пропуски в подготовката на гимназиално ниво.  Успеваемостта на студентите 
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от всички курсове без 1-ви е над 90 %. За този резултат определена роля има 
и възможността записването в по-горен курс да става с различен брой 
невзети изпити, определени с решение на АС. Не се наблюдава промяна в 
процента на напусналите студенти, като това е основно след първи курс. 

Редовно обучение, ОКС „Магистър”: Делът на прекъсналите студенти през 
първия семестър е 2,9% от общия брой на приетите и обучавани студенти. 
Няма прекъснали студенти след втория семестър. Няма напуснали студенти. 

 
Таблица 3.6. 

Обучавани в УХТ студенти (редовна форма) през учебната 2021/22 г. 

По курсове 
Обучавани през 
учебната 
2021/2022 г.  

Прекъснали 
I семестър 

Прекъснали II 
семестър 

Напуснали По курсове 
Записали 
учебната 
2022/2023 г. 

  I. ОКС "БАКАЛАВЪР" 

          I курс 334 

I курс 342 23 17 5 II курс 297 

II курс 334 12 7 4 III курс 311 

III курс 316 3 5 
 

IV курс 308 

IV курс 324 1 4  дипломанти 319 

Общо 
1316 

39 33 9 
общо без 

дипломанти 
1250 

 

II. ОКС "МАГИСТЪР" след ОКС "БАКАЛАВЪР" 

 

        I курс 37 

I курс 41 
   

дипломанти 41 

Общо 
41    

общо без 
дипломанти 

37 

общо по I, II 1357 
   

общо I и II 1287 
 

Таблица 3.7. 
Обучавани в УХТ студенти (задочна форма) през учебна 2020/21 г. 

По курсове 
Обучавани 
през учебната 
2021/2022 г.  

Прекъснали  
I семестър 

Прекъснали  
II семестър 

Напуснали По курсове 
Записали 
учебната 
2022/2023 г.  

  I. ОКС "БАКАЛАВЪР" 

          I курс 195 

I курс 217 35 28 6 II курс 148 

II курс 128 12 2 3 III курс 111 

III курс 120 5 2 2 IV курс 111 

IV курс 136 5   дипломанти 131 
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Задочно обучение, ОКС „Бакалавър”: Делът на прекъсналите студенти през 
първия семестър е 9,48% спрямо общия брой. Делът на прекъсналите 
студенти през втория семестър е 5,32 %. Делът на напусналите УХТ за 
годината е 1,83 %.   

Задочно обучение, ОКС „Магистър”: Делът на прекъсналите студенти след 
първия семестър е 1,6 % спрямо общия брой. Няма прекъснали студенти след 
втория семестър. Няма напуснали студенти. Тенденциите са аналогични на 
редовната форма на обучение.  

За учебната 2022/23 г., съгласно решение на АС, броят на невзетите изпити за 
преминаване в по-горен курс е следният: от І-ви за ІІ-ри – 2, от ІІ-ри за ІІІ-ти – 
3 и от ІІІ-ти за ІV-ти – 5. Намален беше броят невзети изпити за преминаване 
от ІІ-ри за ІІІ-ти курс с един, като по този начин ръководството продължи 
плавно да намалява броят на т.н. „условни изпити”. 
 

Общо: 
601 

57 32 11 
общо без 

дипломанти 
565 

  II. ОКС "МАГИСТЪР" след ОКС "БАКАЛАВЪР" 

      
I курс 136 

I курс 153  3  
II курс 63 

дипломанти 150 
II курс 64    

Общо: 217    
общо без 

дипломанти 
199 

общо по I и II 818    общо по I и II 764 
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Дипломиране 

Делът на дипломантите, явили се на първа сесия, се движи около 43 – 45 % 
спрямо 45 – 48 % за предходната година.  

Обучението в електронна среда затрудни работата на научните ръководители 
с дипломантите. Въпреки това, отчитаме по-високи от предходната година 
стойности на дипломирали се абсолвенти. 

Общият брой на дипломираните студенти е 468, от които в ОКС “Бакалавър” – 
338, в ОКС “Магистър” – 130. Разпределението по факултети е следното: 
Технологичен – 247, Технически – 64 и Стопански – 157. За сравнение през 
2021 година са се дипломирали 539 студенти, от които в ОКС “Бакалавър” – 
386, а в ОКС “Магистър” – 153. 
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Обучение на докторанти 

УХТ провежда обучение в образователната и научна степен „Доктор“ по 26 
акредитирани докторски програми, съответно: в Технологичен факултет – 
18, в Технически факултет – 7 и в Стопански факултет – една. 

Утвърденият брой докторантури (държавна поръчка) през учебната 2022/23 г. 
е 12, от които 7 усвоени.  Неусвоените 5 броя докторантури с решение на АС 
ще бъдат преобявени на втора сесия през 2023 година. 

Броят на обучаваните докторантите и тяхното разпределение по форма на 
обучение и факултети е представен на таблица 3.8. 

Таблица 3.8. 
Докторанти, обучавани в УХТ през 2022 г. 

Факултет 
Форма на обучение 

Редовна / бр. Задочна / бр. Самостоятелна / бр. 

Технологичен 28 4 - 

Технически 10 - - 

Стопански 10 4 1 

ОБЩО 48 8 1 

 
Броят на защитилите ОНС „Доктор” през 2022 г. е 9 (в редовна – 9, в задочна – 
0 и в самостоятелна форма – 0).  
Защитилите НС „Доктор на науките” през 2022 г. – един. 
 
 

 ПОВИШАВАНЕ АВТОРИТЕТА НА УХТ ЧРЕЗ ИНСТИТУЦИОНАЛНО 

НАДГРАЖДАНЕ, КОМУНИКАЦИЯ И УЧАСТИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКИ МРЕЖИ 

(ОМ 4) 

 

Продължават дейностите за интернационализиране и повишаване на между-
народната разпознаваемост на УХТ чрез сключване на рамкови споразумения 
за сътрудничество с университети и организации в чужбина.  

Договори за международно сътрудничество 

През 2022 г. бяха подписани: 
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 Меморандум за сътрудничество с Aлбански държавен университет 
Fan S. Noli (Корча, Албания). 

Университетът „Фан С. Ноли“ в Корча е създаден през 1971 г. Той има около 4 
000 студенти и 4 факултета, разполага с 2 кампуса, базирани съответно в 
Корча и Подградец. Меморандумът предвижда развиване на 
сътрудничеството между двата университета с цел да бъдат разработени 
съвместни бакалавърски специалности – основно в селскостопански и 
хранителни направления. Също така и възможности за обмен на бакалаври 
от икономическите специалности, както и в някои магистърски като 
„Безопасност на храните“. Основни цели на бъдещото сътрудничество е и 
насърчаването на академичния обмен на студенти и преподаватели, както и 
съвместното разработване на научноизследователски проекти. От страна на 
Албанския университет се подчерта интерес към обучение при условия на 
издаване на двойни дипломи.  

 Споразумение за сътрудничество с Казахския национален аграрен 
изследователски университет (Алмати, Казахстан)  

На 5 юли 2001 г., с указ на президента на Република Казахстан, Казахският 
държавен аграрен университет получава специален статут и университетът 
става Казахски национален аграрен университет. През 2010 г. университетът 
получава статут на иновативно ориентиран университет. Включен е в топ 20 
на най-добрите университети в страната.  

Основни цели на бъдещото сътрудничество е в областта на научно-
изследователската и образователната дейност.  

Предвижда се провеждане на съвместни научни изследвания в области от 
взаимен интерес, изследвания под формата на научни стажове. Участие в 
международни научни и практически конференции, семинари, срещи, също и 
в международни програми и проекти. Осъществяване на академична 
мобилност на докторанти, магистри, бакалаври и преподаватели. Съвместно 
разработване и координиране на учебната програма и учебно-методическата 
работа. Споразумение за сътрудничество между Казахски агротехнически 
университет  Сакен Сейфуллин и УХТ. 

Споразумението предвижда съвместни дейности в научно-изследователската 
и образователна сфера, обмен на преподаватели и студенти, организиране 
на стажове.  

Работа с чуждестранните студенти в УХТ 
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През 2022 г. бяха проведени редица срещи, които да подпомогнат 
адаптацията на чуждестранните студенти в УХТ. Активно се работи с 
Монголското посолство, тъй като тази година в УХТ са приети за обучение 
още трима монголски граждани по Споразумение между МОН и 
Министерството на образованието, културата и науката на Монголия за 
реализация на стипендиална програма в областта на аграрните науки за 
обучение на монголски студенти в български държавни висши училища. 

 

Споделяне на ресурси с висши училища в България  

Подписан беше  договор с Медицински университет - Пловдив и разкрита 
беше нова съвместна магистърска специалност „Хранене и диететика“. В 
момента се подготвя учебната документация по акредитирането ѝ в 
професионално направление 5.11. Биотехнологии. 

Университетът по хранителни технологии, Медицинският университет - 
Пловдив и Аграрният университет създадоха консорциум PlovdivWineUni. На 
29.09.2022 г. бе подписан Меморандум за партньорство при откриването на 
69-та научна конференция с международно участие „Хранителна наука, 
техника и технологии 2022” на УХТ в присъствието на министъра на 
земеделието Явор Гечев, на почетния консул на Италия в Пловдив Джузепе 
де Франческо, на почетния консул на Федерална република Германия в 
Пловдив д-р Мариана Чолакова.  

 

Целта е да се гарантира обучение на световно ниво на студентите от новата 
магистърска програма “Technology of Wine and Wine-Based Beverages”, 
разработена под егидата на Международната организация по лозата и 
виното (OIV). На подписването присъстваха и гост лекторите на 
конференцията – проф. Виторино Новело от Факултета по аграрни, 
хранителни и лесовъдни науки към Университета в Торино, Италия и на проф. 
Ралф Швайгерт, директор на Института за изследване на напитките към 
Университета Гайзенхайм, Германия. 
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Подписани бяха също и договори за създаването на съвместни 
бакалавърски и магистърски програми с: 

1. Аграрен университет – Пловдив в областта на винопроизводството; 

2. Технически университет - София, филиал Пловдив, в областта на 
роботиката в ХВП; 

3. Пловдивски университет в областта на общото инженерство.  

 

 

 

 

Активен обмен и ползотворна мобилност на студенти, 
преподаватели и служители по програма Еразъм+ и други форми 

на сътрудничество (ОМ 4.3) 

На 01.12.2022 г. в Университета по хранителни технологии – Пловдив 
стартира изпълнението на проекта „E-learning tools for Food technology and 
development education (E-Food)”, финансиран по ключова дейност 2 на 
програма Еразъм+. В проекта УХТ си партнира с Университет „Клод Бернар“ 
Лион, Франция, Университет „Лучиан Блага“, Сибиу, Румъния, Университета 
на Сарагоса, Испания, и Университета на Дебрецен, Унгария. Консорциумът 
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по проекта си е поставил задача да създаде образователни стандарти с цел 
уеднаквяване на учебните програми за обучение на студенти в областта на 
хранителните технологии. В рамките на този проект ще бъдат решени 
проблеми, които от години се наблюдават при реализирането на мобилности 
на студенти и преподаватели в рамките на програма Еразъм+. Освен 
разработването на стандарти за класическо обучение, партньорите по 
проекта предвиждат разработването на образователни стандарти и 
обучителни материали за т. нар. продължаващо обучение – реализиране на 
краткосрочни курсове под формата на специализации. В дейностите по 
проекта ще се включат като участници водещи специалисти като проф. 
Рафаел Паган от Университета на Сарагоса, Испания, проф. Ендре Мате – 
Университет на Дебрецен, Унгария, доц. Йон Миронеску – Университет 
„Лучиан Блага“, доц. Паскал Дюпо – Университет „Клод Бернар“, Лион, 
Франция. Създаденият консорциум и мултидисциплинарен екип покрива 
широк спектър от направления – от технологиите за производство на храни, 
маркетинга, храненето. През 2022 г. продължи активната работа по 
отношение на мобилността на персонал и студенти в рамките на 
програма Еразъм+.  

Сключен бе нов договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052447 за 
мобилности на студенти и персонал между програмни държави по програма 
Еразъм+. Договорът е в размер на 218 566 евро и предвижда изпълнението 
на общо 84 мобилности в различните категории. Срокът на договора, 
съгласно новите правила на програма Еразъм+, е до 31.10.2024 г.  

Продължават дейностите по договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003391 за 
мобилности на студенти и персонал между програмни държави по програма Еразъм+ 
с размер на финансирането 131 728 евро и срок на изпълнение до 31.10.2023 г. По този 
договор са договорирани общо 50 мобилности в различните категории.  

Усвояването на средствата по двата договора е регулярно, като към настоящия момент 
са утвърдени: 48 мобилности на персонала и около 20 мобилности на студенти. Това 
представлява около 50 % от договорираните средства. Нараства броят преподаватели, 
които кандидатстват за мобилности и разширяването на мрежата от партньорски 
университети, в които се реализират мобилностите. Положителна тенденция е и 
усвояването на повече мобилности с цел обучение на студенти. Можем да заключим, 
че 2022 е първата година от мандата, в която реализирането на мобилностите, 
договорирани в рамките на програма Еразъм+, се реализира без затруднения.  
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На 30.09.2022 г. завърши изпълнението на договор № 2020-1-BG01- KA103-
078088. Въпреки периодично въвежданите ограничения, свързани с COVID-
19, при този договор се постигна усвояване на 100 % от средствата за 
мобилности на персонала и около 50 % от средствата за мобилности на 
студенти с цел обучение и практика. Реализирано е и допълнително 
привличане на средства в размер на 13 020 евро. С тези средства са 
реализирани 10 мобилности повече от договорираните мобилности на 
персонал.  

Сключени бяха нови 5 междуинституционални договори с университети - 
партньори по програмата за продължаване и обновяване на съществуващите 
двустранни договори.  

Съгласно Еразъм+ хартата за висше образование, подписана в края на 2020 г. 
от УХТ, се провежда дигитализиране на дейностите по програма Еразъм+. 
В тази връзка УХТ е регистриран в Платформа за управление на 
мобилностите, Erasmus dashboard и платформата Erasmus without paper. 

С въвеждането на нова система за администриране на обучението в УХТ (по 
договора на УХТ с A1) се предвижда интегриране на информационната 
система с EduGain. Така се отстранява трудността, че наличната платформа за 
управление на работните процеси в УХТ (СУРП) не позволява интегриране с 
модула на EduGain. Тези дейност ще продължи да се реализира през 2023 г.  

Продължава активната работа по разработване на нова визия, в рамките на 
подобрената визия, на страницата на програма Еразъм+ на интернет-сайта 
на УХТ. Към момента са пуснати 3 модула – „Еразъм+ политика“, „Еразъм+ 
харта“ и „Как да кандидатстваме“. Актуализирана е информацията по 
отношение на основните данни за програма Еразъм+.  

В процес на разработка е модул „Проекти и резултати“, където ще бъде 
представена информация за проектите, които УХТ изпълнява в рамките на 
програмата, както и постигнатите резултати.  

През 2022 г. са реализирани 6 броя входящи мобилности на студенти от 
Северна Македония, Румъния, Франция и Турция. Реализирани са също така 
9 входящи мобилности на преподаватели от Нидерландия, Румъния и 
Северна Македония.  

През 2022 г. продължава изпълнението на 2 проекта по Ключова дейност 2 на 
програма Еразъм+: 

1. № 2020-1-BG01-KA203-079076, "Education for Resource Efficency in 
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Manufacturing Industries" с одобрен размер на финансирането 178 398 евро. 
Ръководител на колектива: доц. Таня Титова-Костуркова. 

2. № 2021-1-BG01-KA220-HED-000027577, „Safe Food for EUrope“, с одобрен 
размер на финансирането 218 600 евро. Ръководител на колектива: доц. 
Кирил Михалев. 

На 01.12.2022 г. стартира изпълнението и на още един проект по Ключова 
дейност 2 на програма Еразъм+ с размер на финансирането 250 000 евро: 

3. № 2022-1-BG01-KA220-HED-000085089, „E-learning tools for Food 
technology and development education“ с водещ партньор УХТ-Пловдив и 
ръководител на колектива проф. Георги Костов. 

В рамките на тези три проекта УХТ-Пловдив си сътрудничи с университети от 
Румъния, Германия, Нидерландия, Франция, Испания, Северна Македония, 
Унгария. Очаква се тези три проекта да допринесат за разработвания курсов 
каталог, който се планира да стартира от учебната 2023/2024 г. Той е важен 
елемент в реализирането на по-голям брой мобилности на студенти по 
програма Еразъм+. Общият размер на привлеченото финансиране по 
трите проекта е около 700 хил. евро, като около 60 % от тази сума е 
насочена към участниците от УХТ-Пловдив.  

В края на 2022 г. стартира подготовката на проекта за съвместна 
магистърска специалност по Erasmus Mundus. Водещ партньор е 
Университета в Краков, а партньори в разработването на програмата са УХТ-
Пловдив, Технологичен университет Каунас, Литва, Университет на Латвия, 
Рига, Латвия и Политехнически университет Коимбра, Португалия.  

Проектът се разработва. Максималната сума, по която консорциумът може да 
кандидатства е 5 млн. евро за 6 години действие на програмата. 
Разработваната специалност е насочена към привличане на студенти от трети 
страни (извън програмните и асоциираните държави по програма Еразъм+).  

РАЗВИТИЕ НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ И НА НАУЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

(ОМ 5) 

Създаване на условия за научно развитие на академичния състав 

През отчетния период Ръководството на Университета продължи подкрепата 
си за стимулиране на публикационната активност на академичния състав, 
изразяваща се в следното:  
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1) Финансово стимулиране на научноизследователската дейност в УХТ 

През 2022 г. продължи прилагането на Правилник за определяне на 
допълнителни възнаграждения за научноизследователска дейност в УХТ-
Пловдив. Най-голяма тежест при оценяване на научноизследователската 
дейност на академичния състав имат научните публикации в издания, 
индексирани в Scopus и/или Web of Science. Общият размер на 
финансирането за 2022 г. е 107 хил.лв. 

Благодарение на въведената собствена финансова бонус система, УХТ получи 
целеви средства през 2022 г. като бенефициент по национална програма за 
подкрепа на публикационната активност на преподавателите. 
 

 

2) За поредна година от държавната субсидия за подкрепа на присъща 
на Университета научна и художественотворческа дейност за 2022 г. бяха 
заделени 10 000 лв. за финансиране на такси за отпечатване на научни 
публикации в специализирани научни издания, реферирани от базите данни 
SCOPUS (Elsevier) или Web of Knowledge (Clarivate Analytics).  

3) За издаване на научните списания на УХТ бяха заделени 25 000 лв.  

Продължи издаването на списание „Food Science and Applied Biotechnology“, 
прието за рефериране от най-голямата научна база данни SCOPUS.  

Материалите от традиционната годишна конференция на УХТ продължиха да 
бъдат публикувани в списание BIO Web of Conferences, което е реферирано 
от базата данни Web of Science. 

Публикационна активност на академичния състав 



 

36 / 61 

 

През 2022 г. броят на научните публикации в научни списания, публикувани в 
издания с импакт фактор и/или импакт ранг (Sсopus и/или Web of Science) е 
181 научни статии.  

За сравнение през 2021 г. – 175 бр., а през 2020 г. те са били 148 бр. 
Успоредно с това се наблюдава повишаване броя на цитиранията на научни 
публикации в сравнение с предходните години по данни от Web of Science и 
Sсopus, което е допринесло за повишаване на индекса на цитируемост по 
научни области. През 2022 г. броят на цитатите по данни на Sсopus са 2327, за 
сравнение през 2021 г. са 2130, а през 2020 г. – 1640. Наблюдава се също 
повишаване броя на статиите в сборници от научни конференции, 
публикувани в Conference Proceedings в Thomson Reuters и/или Sсopus, както 
и повишаване броя на участията в научни форуми. 

 

 

 

 

Проекти по фонд „Наука” при УХТ 

С решение на АС (Протокол № 22 от 21.12.2021 г.) бяха утвърдени три 
приоритетни тематични научни направления за конкурса по фонд 
„Наука“ на УХТ-Пловдив за 2022 г. Същите бяха предварително формулирани 
и приети от ФС на основните звена: 
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 Първо т.н.: „Здраве и качество на живот, биотехнологии, екологично чисти 
храни и безотпадни технологии”. Проектите в това направление бяха 
насочени към Факултетната комисия по фонд „Наука“ на Технологичен 
факултет; 

 Второ т.н.: „Техника и съвременни мехатронни, енергийно ефективни и 
компютърни технологии в ХВП”. Проектите в това направление бяха 
насочени към Факултетната комисия по фонд „Наука“ на Технически 
факултет; 

 Трето т.н.: „Зелена икономика и алтернативен туризъм”. Проектите в това 
направление бяха насочени към Факултетната комисия по фонд „Наука“ на 
Стопански факултет. 

Конкурсът по фонд „Наука“ на УХТ за 2022 г. беше проведен с помощта на 
факултетните комисии при много добра организация. Резултатите бяха 
приети от всички участници без възражения. Спазвайки принципа на 
откритост и тази година междинните и крайни резултати на проектите бяха 
обявени публично пред академичната общност на УХТ чрез писмени обяви на 
сайта.  

През отчетния период по фонд „Наука” на УХТ е работено по 9 проекта, от 
които 6 двугодишни, одобрени през 2021 г., и 3 преходни двугодишни, 
одобрени през 2022 г.  

Таблица 5.1. 
Договори по фонд „Наука” на УХТ през 2022 г. 

Преходни, двугодишни теми, 
одобрени в конкурса през 

2021 г. 

Двугодишни теми, 
одобрени в конкурса през 

2022 г. 

Общо договори, сключени по 
Фонд „Наука“ на УХТ, действащи 

през 2022 г. 

6 3 9 

Двугодишните проекти, одобрени през 2022 г., са: 

Проект 01/22-Н „Оптимизиране на аналитичното пространство с отворен 
достъп на базата на НИЛ – ЦИПТТ“ с ръководител доц. Антон Славов; 

Проект 02/22-Н „Създаване на „Изследователски център за приложение на 
екструзията в хранителната и биотехнологичната индустрии“ в УХТ Пловдив“ 
с ръководител доц. Венцислав Ненов; 

Проект 03/22-Н „ТЕХНОПОЛИС УХТ“ – център за качествени научни 
изследвания в областта на академичното предприемачество и зелените 
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иновации за постигане на висока университетска конкурентоспособност в 
условията на ускорена дигитализация“ с ръководител гл. ас. Ивелина Кулова. 

Таблица 5.2. 
Договори по фонд „Наука” на УХТ, по които е работно през 2022 г., 

разпределени по основни звена 

Технологичен 
факултет 

Технически 
факултет 

Стопански 
факултет 

ДЕОФВС Общо 

4 3 2 - 9 

Бюджетната субсидия за присъщата на висшето училище научна дейност за 
2022 г. възлиза на 185 400 лв., което е увеличение с 60% спрямо 2021 г. От  
тях към фонд „Наука” на УХТ са насочени 119 900 лв., което е увеличение с 
84% спрямо 2021 г. Тези резултати позволиха финансирането на 3 
инфраструктурни проекта по фонд „Наука“ на УХТ през 2022 г., по които е 
закупена технологична и аналитична апаратура. 

Участието на докторанти и студенти представлява устойчива положителна 
тенденция през последните три години, изразяваща се в придобиване и 
оформяне на техните теоретични и практически познания. Значителна част от 
младите учени, докторантите и студентите, участвали в проекти по фонд 
„Наука” на УХТ, взеха участие в 69-та  научна конференция с международно 
участие „Хранителна наука, техника и технология – 2022“.  

 

Проекти по фонд „Научни изследвания“ 

В резултат на оказаната подкрепа на академичната общност от Университета 
през 2022 г. продължи устойчивото участие на научни колективи в 
научноизследователски проекти с национално финансиране. През отчетния 
период в УХТ са изпълнявани 13 договора финансирани по Фонд “Научни 
изследвания”. 

През 2022 г.  бяха одобрени следните проекти: 

• „Селекция на млечнокисели бактерии, изолирани от традиционни 
български храни от растителен произход и приложението им за синтез на 
иновативни биопродукти с висока добавена стойност“ с научен ръководител 
проф. Ангел Ангелов; 
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• „Мултидисциплинарен подход за характеристика и получаване на 
нови данни при изследването на фитокомпонентен, нутриентен профил и 
биологична активност на първият български плъмкотен сорт „Стендесто“ чрез 
неговите родители кайсия сорт „Модесто“ и синя слива сорт „Стенлей“ на 
стойност 200 000 лв. с научен ръководител доц. Анета Попова. 

 
През 2022 г. продължи работата и по следните проекти, финансирани от 
фонд „Научни изследвания” през минали години:  

• „Приложение на странични продукти на розовомаслената индустрия 
като биоадсорбенти на замърсители от минната индустрия и изходни 
материали за получаване на ниско-молекулни хидролизат“ на стойност 40 
000 лв. с научен ръководител доц. Антон Славов, конкурс „Проекти по 
програма за двустранно сътрудничество – България – Австрия – 2020“; 

• „Изследване на широкоспектърна генерация в иновативни 
миниатюрни влакнесто-оптични структури за флуоресцентна спектроскопия 
чрез възбудно-излъчвателни матрици“ на стойност 170 000 лв. с научен 
ръководител гл. ас. Веселин Владев, конкурс за финансиране на 
фундаментални научни изследвания – 2021 г.; 

• „Анализ на основните компоненти и изследване на механизмите, 
определящи антиоксидантни свойства на бактерии Bifidobacterium longum и 
Lactobacillus brevis“ с научен ръководител чл.-кор. проф. Алберт Кръстанов; 

• „Метагеномно-базирана детекция на микролиомните съобщества на 
специфични български кисели теста и подобряване на техните качествени 
характеристики“ с научен ръководител проф. Ангел Ангелов; 

• „Получаване, характеристика и пречистване на белтъчни ензимни 
хидролизати от лупина и прогнозиране на биологичната им активност чрез 
методи от изкуствения интелект” на стойност 30 000 лв. с научен ръководител 
гл. ас. Ивелина Десева; 

• „Интегриран подход за комплексно оползотворяване на отпадъчни 
продукти от маслодобивната индустрия: слънчогледов и рапичен шрот“ на 
стойност 120 000 лв. с научен ръководител доц. Весела Чалова-Жекова; 

• „Комплексно изследване върху фитокомпонентен профил, 
хранителна стойност, инхибиращ потенциал спрямо храносмилателни 
ензими и антиоксидантна активност на сортове праскови (Prunus persica)” на 
стойност 120 000 лв. с научен ръководител доц. Даша Михайлова; 
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• „Нови мицелно базирани биокомпозити – алтернативна стратегия за 
устойчива биоикономика“ на стойност 120 000 лв. с научен ръководител 
чл.кор.проф. Алберт Кръстанов. 

УХТ е организация партньор в следните проекти: 

• „Мултидисциплинарен подход с елемент на изкуствен интелект за 
оценка на фитохимичния състав и биологичната активност на български 
представители от род Colchicum L. (Colchicaceae DC) – ценни ресурси за 
човешкото здраве“ с ръководител на проекта: доц. Ивайла Динчева от 
Агроинститут – София, Селскостопанска академия, с координатор по проекта 
от УХТ-Пловдив: акад. Атанас Павлов; 

• „Възможности за оползотворяване на мъжките пилета от яйценосно 
направление чрез изследване на технологични и термични обработки при 
получаване на иновативни продукти от птиче месо“ с ръководител на 
проекта: проф. Теодора Попова – Институт по животновъдни науки - 
Костинброд, с координатор по проекта от УХТ-Пловдив: чл. кор. проф. Стефан 
Драгоев; 

 КП-06 ПН66/7 „Изследване на връзките между метагеномните, 
физикохимичните и функционалните характеристики на традиционни сирена 
от България, Западните Балкани и Кавказ“ (350 000 лв) с ръководител от 
страна на УХТ: доц. Величка Гочева, кат. Биотехнология. 

Анализът по основни звена показва, че от изпълняваните 13 договора, 
финансирани по Фонд “Научни изследвания”, през отчетния период в УХТ 11 
са от представители на Технологичен факултет и 2 – от Стопански факултет 
(табл. 5.3.). 

Таблица 5.3. 
Договори на научни колективи от УХТ за изпълнение на 

научноизследователски проекти с национално финансиране по Фонд 
“Научни изследвания” по основни звена за 2022 г. 

Показатели Технологичен Технически Стопански ДЕОФВС Общо 

Брой 11 - 2 - 13 

По всички проекти е извършена значителна проучвателна, лабораторно-
изследователска, технологична и проектно-конструкторска работа. Голяма 
част от получените резултати са публикувани в престижни български и 
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чуждестранни научни списания или представени като доклади или постери 
на научни форуми в страната и чужбина. 

Със задоволство следва да отбележим значителния брой участващи студенти 
и докторантите от трите факултета в изследователска работа на катедрите и 
научните колективи, което допринася за тяхното научно израстване и за 
повишаване нивото на НИД в Университета. 

 

Проекти по Национални научни програми 

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика 
и качество на живот“: 

Изпълнението на Програмата се осъществява от консорциум от 6 партньорски 
научни организации и висши училища с най-висок капацитет в областта на 
програмата за здравословните храни. От четирите компонента на Програмата 
УХТ участва основно в Компонент 3. „Качество на храните за по-качествен 
живот“. За целта в Компонент 3 на Програмата бяха осъществени научни 
задачи за третата година от проекта, свързани с проучването и предлагането 
на система за оценка на биологично-базираните продукти и храни от селско-
стопанските системи (като основа за развитие на местна ресурсна био-
икономика), на основата на тяхното качество и функционалност.  

Член на Изпълнителния съвет на Програмата е проф. Ангел Ангелов, а 
Оперативен координатор на Компонент 3 e доц. Цветелин Десев. 
Съръководител на Работен пакет 3.1 „Система за оценка на качеството и 
функционалността на биологичните и биологично базираните продукти и 
храни от селскостопанските системи“ e  проф. Ангел Ангелов, а на Работен 
пакет 4.3 – проф. Йорданка Алексиева.  

Ръководителите на научни задачи / теми, включени в изпълнение на ННП 
„Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, са 
представени в табл. 5.4.  

 

 

 
Таблица 5.4.  

Ръководители на научни задачи по ННП „Здравословни храни за силна 
биоикономика и качество на живот“ 
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Компонент Ръководител Тема / Задача 

Компонент 1  Доц. д-р Надежда Трайчева Петкова                         1.2.3 

   

Компонент 2 Акад. проф. дтн Атанас Иванов Павлов                   

 Чл.-кор. проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов                           2.1.2.1 

 Доц. д-р Антон Минчев Славов                                     2.1.2.3 

   

Компонент 3 Доц. д-р Величка Гочева Гочева                                    3.1.2.1 

 Проф. д-р инж. Ангел Иванов Ангелов                         3.1.3.1 

 Проф. дн инж. Георги Атанасов Костов                          3.1.3.3 

 Чл.-кор. Проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов                           3.1.3.6 

 Чл.-кор. проф. дтн инж. Стефан Георгиев Драгоев   3.1.5.8 

 Проф. дн Галин Йорданов Иванов                                    3.1.5.9 

 Проф. дн инж. Георги Атанасов Костов                          3.1.5.10 

 Доц. д-р инж. Цветелин Теодосиев Десев                   3.1.5.11 

 Акад. проф. дтн Атанас Иванов Павлов                  3.1.5.12 

 Чл.-кор. Проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов                           3.1.5.13 

 Проф. д-р Стефан Василев Стефанов                             3.2.2 

 Проф. д-р Йорданка Николова Алексиева                    3.2.3 

   

Компонент 4 Проф. д-р Йорданка Николова Алексиева                    4.2.1 

 Проф. д-р Йорданка Николова Алексиева                    4.3.1 

Финансирането за 2022 г. на УХТ по ННП „Здравословни храни за силна 
биоикономика и качество на живот“ беше на стойност 203 556 лв.  

 

Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“ 

Специфична цел на НПМУП-2 е привличането, задържането и развитието на 
висококвалифицирани специалисти, чрез което да се постигне устойчиво 
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възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури 
реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и 
благоприятна среда за обмен на научни идеи. Крайната цел е създаване на 
ново поколение висококвалифицирани учени, провеждащи качествени 
научни изследвания, отговорни към обществото, и с резултати, подпомагащи 
изпълнението на НСРНИ. 

Средствата отпуснати на УХТ възлизат на 124 185 лв. Одобрени като 
бенефициенти по Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“ 
бяха 5 млади колеги, представени в табл. 5.5. и таблица 5.6. 

 

Таблица 5.5.  
Модул „Млади учени“ 

№ Име, презиме, фамилия Факултет Срок до 

(месеци) 

1. Кристина Атанасова Иванова Технологичен 14 

2. Ангел Ангелов Личев Технически 15 

 

Таблица 5.6.  
Модул „Постдокторанти“ 

№ Име, презиме, фамилия Факултет Срок до 

(месеци) 

1. Христина Никола Панайотова Технологичен 15 

2. Ангел Милчев Данев Технически 15 

3. Даниел Божидаров Христозов Стопански 15 

 

 

 

 

 

 

Проекти по оперативни и европейски програми 

През 2022 г. продължи изпълнението на следните проекти: 
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1. Проект ОМНИА (процедура „Модернизация на висшите училища“ по 
ОП НОИР). Основната цел на проекта е въвеждане и прилагане на методи за 
модернизация и дигитална трансформация в 9 нови хибридни учебни 
програми, създадени съвместно с висшите училища, партньори по проекта. 
Допълнителни цели са: изграждане на системи за проследяване на 
реализацията на студенти; създаване на междууниверситетски кариерни 
центрове с партньорските висши училища; стимулиране на кариерното 
развитие на преподаватели, студенти, докторанти и млади учени. В рамките 
на проекта ще бъде разработена съвместна магистърска специалност 
“Диететика”, която се предвижда да бъде предлагана и на английски език. 

2. Проект EntreUnity. Проектът има за цел да стимулира иновационния 
потенциал на висшите училища. Той е финансиран от Европейския център по 
иновации и технологии. Проектът EntreUnity, в който партньор е и УХТ, 
обединява усилията на 10 различни университети от Великобритания, 
Ирландия, Дания и Гърция. Радостно е да се отбележи, че екипът на УХТ, 
който участва в проекта, е съставен изцяло от млади преподаватели. 
Координатор на проекта за УХТ е доц. Георги Тосков. 

3. Проект „Повишаване на изследователската компетентност и 
иновативния капацитет на УХТ-Пловдив чрез устойчиво развитие на 
хранителни системи с програмируеми свойства“. Проектът е съвместна 
разработка с два реномирани партньори от Европейския съюз – Университет 
„Клод Бернар“ Лион 1 Франция и Университетът на Сарагоса Испания. 
Ръководител на проекта е проф. Георги Костов. 

4. Проект „Образование за ресурсна ефективност в индустриалното 
производство“ по програма Еразъм, Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за 
иновации и обмен на добри практики“. Ръководител на проекта е доц. Таня 
Титова-Костуркова. 

 

През 2022 г. стартира изпълнението на следните проекти: 

1. Проект „Безопасни храни за Европейския съюз“ (SafeFood4EU), 
финансиран от Европейската Комисия, по програма Еразъм+ за 
партньорства във висшето образование.  

Проектът си поставя задачата за осъвременяване на обучението по 
безопасност и качество на храните, съгласно актуалната стратегия на 
Европейската Комисия „От фермата до трапезата“. Партньорски 
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организации на УХТ са Институтът по науките за храненето и храните 
към Университета в Бон, Германия и Университетът по приложни науки 
Aeres в Нидерландия. Координатор по проекта е доц. Кирил Михалев. 

2. Проект FRAUDmage „Бърз метод, базиран на 1H-NMR спектроскопия 
за откриване на фалшифицирани сирена чрез добавяне на растителни 
мазнини“ в конкурс към Университетската Агенция на Франкофонията 
(УАФ/AUF). Ръководител на проекта за УХТ е доц. Михаела Иванова. 

3. Проект Green technology for plant based food (GeenPlantFood) NFR 
319049 финансиран от Фонд „Научни Изследвания“ на Кралство 
Норвегия. Ръководител на проекта за УХТ е доц. Цветелин Десев. 

 

Научно-приложно сътрудничество между УХТ-Пловдив и бизнеса 

Центърът за изследователски проекти и трансфер на технологии обслужваше 
дейностите по договори и възлагателни писма с фирми от хранително-
вкусовата промишленост.  

През отчетния период бяха изпълнени поръчки за научно-приложни 
дейности и лабораторни изследвания по възлагателни писма с над 50 
различни компании и бизнес организации.  

Таблица 5.7.  
Възлагателни писма и договори сключени с частни компании и 

физически лица през 2022 г. 

Показатели Преходни Нови Общо 

Общ брой задачи изпълнени по договори с фирми и 
възлагателни писма, в т.ч.: 

18 15 33 

по Възлагателни писма  18 13 31 

по Договори за многократна поръчка за научно-
приложни дейности 

 

 
2 2 

 

 

 

 

Разпределението на дейностите по основни звена е представено в Табл. 5.8. 

Таблица 5.8.  
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Възлагателни писма и договори сключени с частни компании и 
физически лица през 2022 г., по основни звена 

Показатели Технологичен Технически Стопански ДЕОФВС Общо 

по Възлагателни писма 31 - - - 31 

по Договори за многократна 
поръчка за научно-приложни 
дейности 

 

2 

- -   

2 

 

Научни конференции 

69-та Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, 
техника и технологии - 2022" 

На 29 септември 2022 г. се проведе ежегодната 69-та Научна конференция с 
международно участие "Хранителна наука, техника и технологии - 2022". 
Kонференцията се проведе в присъствена форма. Взеха участие над 53 учени, 
в т.ч. делегати от български университети и изследователски организации, 
както и от Италия, Казахстан, Беларус и Северна Македония. Участниците 
представиха 53 доклада и постерни научни съобщения. Конференцията се 
проведе в четири последователни сесии по тематични направления: 
„Хранителна наука и технология“, „Хранителна химия, микробиология и 
биотехнология“, „Техника и процесен инженеринг“, „Кетъринг, туризъм, 
икономика и лингвистика“, както и Сателитен симпозиум по Компонент 3 от 
НП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“. 

Гост лектори бяха: 

Проф. Виторино Новело от Департамента по аграрни, хранителни и 
лесовъдни науки към Университета на Торино, Италия, вицепрезидент на 
Комисията по лозарство на OIV, изнесе пленарен доклад на тема: „Иновации 
в лозарството и тяхното влияние върху качествата на виното“; 

Проф. Ралф Швайгер директор на Института за изследване на напитките към 
Университета Гайзенхайм, изнесе пленарен доклад на тема „Силата на 
растенията – кои хранителни технологии въздействат върху съдържанието и 
бионаличността на растителните хранителни компоненти“. 
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ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА УХТ КАТО ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР И ЦЕНТЪР ЗА 

НАУЧНА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ОТВОРЕН КЪМ БИЗНЕСА И ВЪНШНИЯ 

СВЯТ (ОМ 6) 

Регламентиране участието на гост-лектори от състава на „Бизнес 
университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма“, 

Консултативния съвет към ректора, държавните институции и 
водещи университети от страната и чужбина в различни форуми 

на УХТ (ОМ 6.3) 

По информация  от първичните и основните звена в периода 2020 – 2022 г. 
представители на бизнеса са участвали в обучението като гост-лектори по 57 
дисциплини, без да ги извеждат изцяло („Стандартизация и хранително 
законодателство“, „Енергиен мениджмънт“, „Бизнес предприемачество“, 
„Бизнес преговори“, „Европейски политики  и практики“, „Финанси“, 
„Мениджмънт на предприятията в ХВП“, „Инвестиционна политика“,  
„Управление на проекти“, „Управление на маркетинга“, „Основи на 
кулинарната технология“, „Технологично предприемачество“, „Туристически 
бизнес“ и много други).  
 

Реализиране на партньорски проекти с работодателските и 
браншовите организации за разработване на компетентности 

профили в браншове от хранителната и биотехнологичната 
индустрия и туризма (ОМ 6.4) 

По информация  от първичните и основните звена в периода 2020 – 2022 г. 
текущата стойност на разработените компетентности профили за 
специалностите е 62 %.  

Прилаганият компетентностен подход в УХТ проличава в учебните планове на 
специалностите, разработени в съответствие с утвърдената от АС рамкова 
структура. Знанията, уменията и нагласите, свързани с компетентностите  за 
учене през целия живот са описани в квалификационната характеристика на 
всяка специалност и в учебните програми на включените в учебния план 
дисциплини.  

През 2023 г. се очаква да бъдат утвърдени компетентностните профили за 
всички специалности, по които се обучават студенти. 
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Повишаване на ефективността на практическото обучение в 
реална работна среда и на дела на преподавателите, ангажирани 

практически в сектора (ОМ 6.5) 

Изискването за разширяване на професионалната квалификация ориентира 
обучението в УХТ към нуждите на пазара на труда. Осъществяването на 
практически упражнения, учебните и производствените практики, 
преддипломните и сезонните стажове става с активното съдействие от страна 
на различни фирми от ХВП, с оглед повишаване на качеството на 
практическата подготовка на студентите и по-лесната им професионална 
реализация.  

Изпълнена е целевата стойност за дела на практическото обучение, 
провеждано в предприятията за всички специалности в УХТ. По данни от 
катедрите, според спецификата на специалностите, проведеното на място 
във фирмите практическото обучение е 62 %. Специфично сезонна е 
организацията на катедра „Технология на виното и пивото“.   

Практическите обучения, провеждани съвместно с бизнеса са 207 за 
последната година. Обяснението е в рязко намалелите ограничения, които 
мотивират всички участници в обучението. 

 

Образование и учене през целия живот. Повишаване на участието 
в продължаващо обучение и надграждане на знания, умения и 

компетентности (ОМ 6.7) 

От началото на мандата постепенно нараства относителният дял на 
дисциплините, развиващи ключовите компетентности за учене през целия 
живот през избираемите и факултативни дисциплини, през предприемачески 
модул във всеки учебен план. Целевата стойност за относителния дял на 
дисциплините от учебните планове на специалностите, развиващи ключовите 
компетентности за всички специалности в УХТ се изпълнява устойчиво (28 %). 
Тя се поддържа на основата на частични промени в учебните планове, 
актуализирани учебни програми, развитието на модулите от избираеми и 
факултативни дисциплини. 

 

 



 

49 / 61 

 

Разширяване дейността на ЦПК чрез индивидуални и групови 
специализации, следдипломни квалификации, валидиране и 

сертифициране на умения и компетентности (ОМ 6.7.1) 

По конкретната мярка за разширяване на продължаващото обучение и учене 
през целия живот към 31.12.2022 г. са приключили 10 индивидуални 
специализации и 12 курса със 123 участници. Продължават 11 индивидуални 
специализации и 3 курса с 64 обучаеми. Активизирането на дейността на 
Центъра за повишаване на квалификацията е в отговор на заявки на бизнеса 
за разработване и производство на стартерни култури и пробиотици, 
технология и качество на месни продукти, използването на етерични масла в 
ежедневната клинична практика и т. н. Разширява се кръгът на най-активните 
катедри („Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарски 
продукти “, „Технология на месото и рибата“, „Технология на тютюна, 
захарта, растителните и етерични масла“, „Консервиране и хладилна 
технология“, „Технология на млякото и млечните продукти“, „Кетъринг и 
хранене“, „Туризъм и кулинарен мениджмънт“, „Технология на виното и 
пивото“, „Машини и апарати за ХВП“). 

УХТ се ангажира с националната програма „Повишаване компетентностите на 
преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи 
учители“. В съответствие с идейния проект е подготвена за оборудване зала с 
интерактивни презентационни системи. В обучението са включени две трети 
от преподавателите, ангажирани с повишаване на квалификацията и 
подготовката на бъдещи учители.   
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РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА УЧЕБНАТА И 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ С АКАДЕМИЧЕН ПЕРСОНАЛ, 
ПРИТЕЖАВАЩ ОПИТ И ЕКСПЕРТИЗА В СЪОТВЕТНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ (ОМ 8) 
 

Разработване на катедрени, факултетни и университетски процедури за 
определяне на средно- и дългосрочни нужди от осигуряване на 

академичен персонал (ОМ 8.1.1) 

 

За да се осигурят планомерност и задоволяване потребностите на 
първичните и основните звена от млади преподаватели, в отчетния период 
бяха назначени общо трима асистенти (табл. 8.1.).  

Таблица 8.1. 

Назначени асистенти от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. 

Факултет/катедри 
Назначени 
асистенти 

ТЕХНОЛОГИЧЕН 1 

Технология на виното и пивото 1 

ТЕХНИЧЕСКИ - 

СТОПАНСКИ  2 

Туризъм и кулинарен мениджмънт 1 

Кетъринг и хранене 1 

 

 

Активно стимулиране на кариерното израстване и повишаването на 
квалификацията на членовете на академичния състав в УХТ (ОМ 8.1.3) 

През отчетния период ръководството създаде условия и възможности за 
обявяването на конкурси за заемане на академични длъжности в УХТ, като се 
преодоля забавянето на кариерното развитие и израстването в длъжност, 
отчитано в предишни периоди. Следва да се отбележи, че израстване в 
академична длъжност е реализирано и в трите факултета, като най-активно 
то е в Технологичен факултет (табл.8.2.).  
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Таблица 8.2. 
Обявени конкурси от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. 

Факултет/катедра Професор Доцент 
Главен 

асистент 

ТЕХНОЛОГИЧЕН 1 7 4 

Биохимия и молекулярна биология - 1 1 

Технология на месото и рибата - 1 - 

Техн. на тютюна, захарта, раст. и етерични масла 1 1 - 

Консервиране и хладилна технология - 1 1 

Биотехнологии - 1 1 

Технология на млякото и млечните продукти - 1 - 

Органична химия и неорганична химия - 1 - 

Аналитична химия и физикохимия - - 1 

ТЕХНИЧЕСКИ - - 1 

Електротехника и електроника - - 1 

СТОПАНСКИ  - 1 1 

Инженерна екология - 1 1 

При провеждането на процедурите бяха спазени всички нормативни 
изисквания, произтичащи от ЗВО, ЗРАСРБ и Правилника за РАС на УХТ.  

В процедурата по обсъждане и одобряване на конкурсите беше включен и 
помощен орган към ректора – Комисия за развитие на академичния състав 
(КРАС). Нейните функции бяха нормативно обезпечени с промени в 
Правилника за развитие на академичния състав в УХТ и разработване на 
Процедурни правила за работа на КРАС в УХТ.  

Разработен беше График за обявяване на конкурси за заемане на 
академични длъжности, обсъден и единодушно приет на заседание на АС 
(Протокол № 25 / 20.04.2022 г.). Комисията проведе шест заседания, за които 
бяха съставени протоколи. 
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Увеличаване на броя на преподавателите, изпълняващи националните 
минимални изисквания за научни степени и академични длъжности  

(ОМ 8.1.5) 

Към 31.12.2022 г. в РАС, поддържан от НАЦИД, са регистрирани, както следва 
(представени са данни само за действащи преподаватели): 25 от 26 заемащи 
академичната длъжност „професор“ (96,15%) и 58 от 85 доценти (68,23%). В 
обработка са четирима преподаватели, заемащи академичната длъжност 
„доцент“. Разликата с данните, цитирани към 01.01.2022 г., се дължи на 
пенсионирането на 5 професори и 4 доценти. Средният процент на двете 
категории е 83% (74% отнесен към общия брой хабилитирани 
преподаватели). Въведените през месец април 2022 г. критерии за заемане 
на академична длъжност ще увеличат процента на вписаните доценти и 
професори в регистрите на НАЦИД. Считаме, че този процент е значително 
над нивото в страната и е добър атестат за експертизата на преподавателите в 
УХТ. 

Към 31.12.2022 г. общият брой на преподавателите в университета е 194, като 
111 от тях са хабилитирани. Разпределението и броят на преподавателите по 
факултети са представени в таблица 8.3. 

Таблица 8.3. 
СТРУКТУРА НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-31.12.2022 г. 

№ Факултет Проф. 
II 

ТД 
Доц. 

II 

ТД 
Гл.ас. 

II 

ТД 
Ст.пр. Ас. Пр. 

II 

ТД 
Общо 

 01.01.2022 г. 

1. Технологичен 16 - 44 - 24 - - 6 - - 90 

2. Технически 7 - 24 - 19 - - 4 - - 54 

3. Стопански 5 1 18 - 16 2 - 3 - - 45 

4. ДЕОФВС - - 3 - - - 7 - 3 1 14 

 Общо 28 1 89 - 59 2 7 13 3 1 203 

 31.12.2022 г. 

1. Технологичен 13 - 42 - 25 - - 4 - - 84 

2. Технически 8 - 23 - 18 - - 3 - - 52 

3. Стопански 4 1 17 1 16 1 - 3 - 1 44 

4. ДЕОФВС - - 3 - - - 7 - 3 1 14 

 Общо 25 1 85 1 59 1 7 10 3 2 194 
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Динамиката на академичния състав за отчетния период е представена в 
таблица 8.4. 

Таблица 8.4. 
Динамика на академичния състав 

Академична 
длъжност 

01.01.2022г. 31.12.2022 г. 

бр. ср.възр. дн д-р бр. ср.възр. дтн д-р 

професор 29 59.1 10 19 26 56.2 9 17 

доцент 89 49.2 4 85 85 49.7 2 85 

главен асистент 61 41.0 - 61 61 41.4 - 61 

асистент 13 38.4 - 7 11 39.6 - 6 

преп., ст.преп. 11 46.4 - 3 11 44.6 - 3 

Общо: 203 46.8 14 175 194 46.3 11 172 

В Споразумението между Съвета на ректорите на ВУ, синдикатите във 
висшето образование и министъра на образованието и науката е 
постановено, че лицата, навършили 65-годишна възраст, следва да бъдат не 
повече от 5 % от академичния състав във висшите училища. В тази връзка на 
заседания на АС на УХТ, проведени през април и октомври 2021 г., бяха 
приети нормативни действия, гарантиращи спазването на горното изискване. 
Взе се решение да не се прилага § 11 от ПЗР на ЗВО за навършващите 65 
години преподаватели. Това ограничение е спазвано през целия отчетен 
период. 

При спазване на КТ и ЗВО от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. са пенсионирани 
поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст общо 10 
преподаватели. За същия период поради изтичане срока на договора, по 
собствено желание и по други причини е прекратено трудовото право-
отношение на 6 преподаватели. 

В отчетния период беше извършена атестация на 16 преподаватели на база на 
съществуващия Правилник за атестиране на преподавателския състав. В 
периодите на епидемична обстановка и неприсъствено обучение, част от 
процедурите по атестация бяха извършвани онлайн при спазване на условията 
на конфиденциалност. Няма нарушение в процеса на атестиране и несъгласие с 
дадената оценка от Атестационните комисии по факултети. Атестирането на 
преподавателите играе съществена роля при акредитацията на Университета и 
при повишаване в академична длъжност. 

Работа с регистрите на  НАЦИД 
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През 2022 г. продължи работата по поддръжката на регистрите на НАЦИД, 
както следва: 

 Продължава поддържането на индивидуалните партиди на 
преподавателите, като периодично (на всеки 6 месеца) се обновяват 
публикации, извеждани часове и други; 

 Периодично се правят справки за научната дейност по първични и 
основни звена, които се подават към МОН; 

 Продължава работата по обновяването на Регистъра за научната 
дейност. Всички проекти, подадени през 2021 и 2022 г., са въведени и 
вписани в НАЦИД; 

 Заедно с отдел „Учебен“ беше създадена организация и на служебно 
ниво бяха реализирани съответните връзки между Регистъра за 
научната дейност (част „Специалности“) и Регистъра за действащи 
студенти и докторанти. Това позволи да се изчистят натрупаните 
грешки и признаването на бройките студенти да става в рамките на 
минути; 

 От месец септември 2022 г. започнаха дейностите по стартирането на 
Регистъра на действащи, прекъснали и завършили студенти и 
докторанти. Тези дейности се реализират съвместно от Центъра за 
информационни технологии и отдел „Учебен“ с активното съдействие 
на функционалния декан по образователни програми и мобилност. От 
съществено значение е планираното въвеждане на новата платформа 
за управление на дейностите в УХТ (съгласно графика – от средата на 
месец април), която ще комуникира на интерактивно ниво с новия 
регистър.  

Работата по отношение на регистрите се извършва съвместно с НАЦИД, като 
отчитаме добрата комуникация между УХТ и служителите на НАЦИД.  

 

Тематични срещи между катедрените колективи и академичното 
ръководство за взаимно информиране и своевременно 

разрешаване на проблеми (ОМ 8.3) 

В периода октомври – ноември 2022 г. ректорският екип проведе срещи с 
преподаватели и служители от всички първични звена и от ДЕОФВС. 
Поставените проблеми бяха свързани основно с поддържането и 
модернизирането на материалната база; организацията на хибриден учебен 
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процес едновременно в редовна и задочна форма на обучение, както и 
свързаната с това натовареност на преподавателите;  както и много други 
злободневни въпроси. 

РАЗВИТИЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В УХТ (ОМ 9) 

Модернизиране на системата за електронно и дистанционно 
обучение (ОМ 9.1) 

Обучението се осъществява при използване на Системата за дистанционно 
обучение в УХТ и на платформите Jitsi Meet и Google Meet. В системата за 
дистанционно обучение има създадени: 164 изходящи теста за изпитване и 
125 за самоподготовка на студентите. Средата за видео-конферентна връзка 
meet.jit.si е конфигурирана и на собствен сървър – vc.uft-plovdiv.bg. В 
аудитория 202 на учебен корпус 2 се използва съвременна локална система 
за видеоконференция, при която участниците са в директна връзка. От 2020 г. 
УХТ-Пловдив е включен в G-Suite for Education.  

Създадените условия за учене и оценяване в електронна среда обогатиха 
добрите преподавателски практики, разшириха формите на извънаудиторна 
работа на студентите, допринесоха за пълноценен учебен процес за трета 
поредна учебна година.  

От началото на 2022 г. функционира нова автоматична телефонна централа, 
работеща в условията на защитена комуникационна среда. 

В началото на  учебната 2022/2023 г. бе открит информационен център, 
който да обслужва присъствено и дистанционно студенти, докторанти, 
кандидат-студенти и родители. 

Достъпът до базите данни за научна дейност е IP организиран, като по този 
начин студентите могат да ползват достъпа на територията на целия 
университет.  

В УХТ е създаден необходимият методичен, научен, информационен и 
материален потенциал за електронно и дистанционно обучение на студенти, 
докторанти и специализанти с цел задоволяване необходимостта от 
висококвалифицирани специалисти в професионалната, управленска и 
научна област. В резултат на извършената дейност е създадена благоприятна 
среда за провеждане на електронно и дистанционно обучение на студентите, 
докторантите и специализантите, за повишаване на квалификацията на 
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всички преподаватели в УХТ, което е предпоставка за развитие на 
Университета.  

УХТ-Пловдив осигурява на всички свои служители, студенти и докторанти 
достъп до лицензиран софтуер (в това число и облачни пространства), както 
следва:  

 Работа в Google Workspace, позволяваща достъп до дигитализирано 
учебно съдържание. В тази връзка на всички преподаватели и 
служители в УХТ са създадени персонални акаунти със съответното 
ниво на достъп. Всички студенти, докторанти и специализанти 
получават в началото на своето обучение персонален акаунт, който е 
достъпен и след завършване на тяхното обучение. Чрез ресурсите на 
платформата е възможно провеждането на учебен процес, достъп 
до дигитализирано съдържание, изпитни процедури и други;  

 Всички компютърни конфигурации в УХТ са снабдени с лицензиран 
софтуер на Microsoft – Windows и Office пакет. Снабдяването става 
централизирано от МОН, като УХТ заплаща необходимите средства 
за осигурените лицензи.  

 

Одит на Интранет (опорната мрежа) на университета и 
отстраняване на проблемите (ОМ 9.2) 

През 2020 г е направен одит на вътрешна компютърна мрежа за пренос на 
данни и интернет в УХТ. Диагностиката на текущото състояние на база 
извършен оглед, позволи да се отправят препоръки за надграждане на 
мрежата, така че да се отговори на технологичните нужди на висшето 
училище. Бяха очертани 2 групи проблеми: нежелани повторения в мрежата 
(loop), породени от пропуски в паспортизацията на UTP кабелите, от  липсата 
на Spanning Tree протокол, от остарелите комутатори (End-оf-life) и особено 
при голямо натоварване; кражба на WiFi оборудване поради  липсата на 
видеонаблюдение по етажите, както и на единна система за наблюдение на 
мрежата (Network Management System) с известяване по имейл за отпадане 
(кражба или дефект) на мрежови устройства.  

Съставен е План за редизайн и поетапно надграждане на компютърната 
мрежа, който се изпълнява поетапно. 
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В УХТ се осъществява постоянен мониторинг и анализ на използваните 
електронни платформи и образователни технологии за обучение, текущ 
контрол и оценяване на резултатите, надгражда се инфраструктурата.  

В изпълнение на мандатната програма на територията на университета, 
студентските общежития и библиотеката, в периода 2019 – 2022 г. бяха 
направени редица подобрения в модернизирането  и пускане в експлоатация 
на безжична мрежа за достъп до интернет. Мрежата е изградена със 
съвременни технологични средства, даващи възможност за по-голямо 
натоварване, дистанционно управление и контрол, както и за по-надеждно и 
сигурно Wi-Fi покритие и услуги. С помощта на софтуер за мониторинг и 
управление, системните администратори в УХТ-Пловдив имат възможност да 
следят и контролират натоварването на всяка една от клетките за безжичен 
достъп.  

Към настоящия момент на територията на УХТ и прилежащия сграден фонд, 
действат 55 безжични точки за достъп (AP), които осигуряват над 80 % 
покритие в сградния фонд и 100 % на откритите пространства (двора) на 
Университета. В сградите на общежитията е изградена Lan и Wi-Fi мрежа, с 
помощта на която студентите имат достъп до интернет и необходимите за 
тяхното обучение онлайн материали.  

През 2022 г. бе проектирана и изградена изцяло нова вътрешна мрежа 
(Intranet) на учебен корпус IV на УХТ. Всички семинарни и лекционни зали в 
този корпус са със 100 % безжично покритие. Така всички мрежови 
концентратори, изграждащи опорната вътрешна мрежа на УХТ, са свързани 
със скорост 10 Gbps.  

Освен продуктите на MicroSoft, УХТ закупува необходимите за учебна и 
изследователска работа CAD/CAM продукти – SolidWorks и AutoCad. За 
SolidWorks договорът е за 200 лиценза, което позволява продуктът да бъде 
използван на 200 компютъра с индивидуална инсталация. От 2020 г. УХТ 
използва учебни версии на фирмата Autodesk. Достъпът до лиценза се 
осигурява, както персонално, така и на учебен курс чрез регистриране в 
система, а чрез функционалния декан по образователни програми и 
мобилност достъпът се подновява ежегодно. 
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Изграждане на мрежа за видео наблюдение, обхващаща 
учебните корпуси и дворното пространство между тях (ОМ 9.3) 

През 2022 година приключиха дейностите по основно обновяване и подмяна 
на мрежовата инфраструктура и техника, ново структурно окабеляване и 
изграждане на система за видеонаблюдение на 4-ти учебен корпус на 
стойност 156 000 лв. с ДДС.  

Към този проект се осъществи мрежова свързаност между IV и II блок. И като 
резултат е осигурено цялостно покритие с нова Wi-Fi мрежа на аудитории и 
големите семинарни зали във всички сгради, както и в откритите 
пространства. Изградената модерна свързаност позволява на преподаватели, 
служители и студенти да станат част от виртуална защитена частна мрежа за 
пренос на данни и споделени ресурси по протокол Ethernet. 

В СОЛ-Батак беше изградена изцяло нова телевизионна и безжична мрежова 
инфраструктура. 

 

 

Въвеждане на система за електронно управление на 
документооборота в УХТ с цел улесняване на административното 

и финансово обслужване (ОМ 9.4) 

За облекчаване на административното и финансово обслужване в УХТ от 2021 
г. действа електронна система за финансово управление и контрол (е-
СФУК). Чрез нея са дигитализирани всички дейности по заявяване и 
разходване на средствата за учебна, научноизследователска и 
административна дейност. Достъп до системата е осигурен чрез съответна 
йерархична структура и гарантиран за всички ангажирани преподаватели и 
служители.  

Проектът „Дигитален университет“ интегрира Система за управление на 
процесите, свързани с обучението на студентите и тяхното административно 
обслужване. За 2023 г. остава вграждането в интегрираната система за 
управление на класическия документооборот.  
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ПОДДЪРЖАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ИЗГРАДЕНИЯ СГРАДЕН ФОНД 

(ОМ 10) 

През календарната 2022 г. продължиха по график строително-ремонтните 
дейности в Трети блок на СО „Марица“. Планирано е ремонтът да приключи 
в пълен обем през месец април 2023 година. 

По график приключи изграждането на изцяло нова газопреносна и газо-
разпределителна мрежа в СО „Марица“. В момента се извършват последни 
технически изпитания на изградените и монтирани съоръжения, като се 
очаква скоро съответните мощности да бъдат пуснати в нормална 
експлоатация. Очакванията са новият енергоносител (природен газ) да 
донесе икономии в разходите за битова топла вода и отопление на 
студентските общежития. 

Известно забавяне спрямо предварително обявения график се регистрира по 
отношение на строително-ремонтните дейности в Спортния комплекс. То е 
свързано с непълноти на разполагаемата в УХТ строителна документация и с 
многобройните необходими съгласувателни процедури преди стартиране на 
реалните дейности, заложени в инженеринговия проект. Предстои 
получаване на разрешение за откриването на строителна площадка от 
Община Пловдив. 

С цел създаването на условия за осъществяване на занятия по физкултура и 
спорт, както и за облагородяване на незастроените площи около Спортния 
комплекс, през 2022 година бяха предприети необходимите съгласувателни 
процедури с Община Пловдив за отдаване под наем на свободни прилежащи 
площи. Целта е изграждането на тенис-кортове и отдаването им под наем на 
по-късен етап, при осигурен времеви прозорец за свободно ползване от 
страна на студенти и преподаватели на УХТ.   

При северния вход на централната сграда на УХТ беше изграден „Студентски 
информационен център“ за обслужването на кандидатстуденти и техните 
родители, при провеждане на ежегодните КСК, както и за ежедневното 
консултиране на студенти и заинтересовани гости и посетители.  

Едновременно с това беше завършен основният ремонт на двете семинарни 
зали при библиотеката на УХТ, находящи се на ет. 3 и ет. 4 в сградата на 
Ректората. В ход е процесът по тяхното обзавеждане. Предвидено е залите да 
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са мултифунционални, а фокусът на тяхното предназначение е ориентиран 
към подобряване на представителността на ВУ и към провеждането на 
специализирани семинари, срещи, онлайн обучения, презентации и др.  
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА УХТ ЗА 
БЮДЖЕТНАТА 2022 ГОДИНА 

 

Изпълнение на приходната част на бюджета – 12 919 564 лева, в т.ч.: 

1. Получената субсидия от МОН е в размер на 9 223 539 лева; 

2. Реализираните приходи, помощи и дарения към 31.12.2022 г. са в 
размер на общо 2 946 434 лева; 

3. Общият размер на получените трансфери от други бюджети към 
31.12.2022 г. е 749 591 лева. 

Изпълнение на разходната част на бюджета – 13 613 0922 лева, в т.ч.: 

1. Заплати и възнаграждения по трудови правоотношения – 7 809 809 лева; 

2. Другите плащания ( граждански договори, СБКО, обезщетения ) са в 

размер на общо 875 012 лева; 

3. Осигурителни вноски работодател – 1 454 966 лева; 

4. Издръжка – 2 149 079 лева; 

5. Платени държавни и общински данъци и такси – 127 434 лева; 

6. Стипендии – 885 013 лева; 

7. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства – 35 224 
лева; 

8. Разходи за членски внос – 12 985 лева; 

9. Разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални 
активи – 263 570 лева. 

 Наличности на средства по банкови левови и валутни сметки към 
31.12.2022 г. – 4 332 506 лева. 

  

Сравнителни наличности на финансовите средства през годините към 31 декември  

Преходен 
остатък –  

2019 2020 2021 2022 

наличности 
[лева] 

3 749 734 7 295 706 4 679 401 4 332 506 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Благодаря на моите сътрудници, заместниците от академичното 
ръководство, ръководителите на основни и първични звена, 
специализираната и общата администрация за ежедневните им усилия за 
реализиране на амбициозната мандатна програма. 

 

 


