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РЕШЕНИЯ, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА 

АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА 14.10.2022 Г. 

/ПРОТОКОЛ №27/ 
 

Уважаеми колеги, на проведеното на 14.10.2022 г. заседание на АС на УХТ 

бяха взети следните решения: 

 

1. Приемане на Протокол № 26/27.06.2022 г. 

 

Решение: АС на УХТ ПРИЕМА протокол №26/27.06.2022 г.  

 

2. Актуализация на бюджета на УХТ за 2022 г. и становище на 

контролния съвет. 

 

Решение: Приема актуализацията на бюджета на  Университета по хранителни 

технологии за 2022 г. 

 

3. Признаване на обучение в чужбина. 
 

Решение №1:  

1.1. Признава висше образование на Радостина Стефанова Гегова от Федерално 

държавно бюджетно учебно заведение за висше образование „Руски химикотехноло-

гичен „Д. И. Менделеев“, Москва, Руска федерация, специалност „Химия“, профе-

сионална квалификация „бакалавър“. 

1.2. Предлага Академичният съвет да признае завършеното висше образование и 

същата да бъде записана за учебната 2022/2023 г. в ОКС „магистър”, специалност 

„Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката“ със 

срок на обучение две години, задочно, платено обучение. 

 

Решение №2:  

2.1. Признава висше образование на Петя Венкова Папалюгова от Университет в 

Съри, Великобритания, специалност „Хранене и хранителни науки“, професионална 

квалификация „бакалавър“. 
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2.2. Предлага Академичният съвет да признае завършеното висше образование и 

същата да бъде записана за учебната 2022/2023 г. в ОКС „магистър”, специалност 

„Функционални храни“ със срок на обучение една година редовно обучение, 

държавна поръчка. 

 

Решение №3:  

3.1. Признава висше образование на Христиана Христофорова Бъчварова от 

Университет на Лорен – Университетски технически институт НАНСИ-Карл 

Велики, Френска република, специалност „Сътрудничество и международно 

развитие“, професионална квалификация „професионален бакалавър по Право, 

Икономика, Управление“. 

3.2. Предлага Академичният съвет да признае завършеното висше образование.  

3.3. На основание Закон за висшето образование Христиана Христофорова 

Бъчварова може да продължи образованието си в образователно-квалификационна 

степен „магистър“, професионално направление 3.8 „Икономика“, със срок на 

обучение две години, платено. 

 

4. Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности. 

 

Решение №1:  

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР“ по област 

на висше образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ, професионално направление 5.12. 

ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (Стокознание на тютюна) за нуждите на катедра 

„ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА, ЗАХАРТА, РАСТИТЕЛНИТЕ И ЕТЕРИЧНИ 

МАСЛА“ – ЕДИН, със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник. 

 

Решение №2:  

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ по област на 

висше образование 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, 

професионално направление 4.2. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ (Органична химия; 

Хидроколоиди в хранително-вкусовите продукти) за нуждите на катедра 

„ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ“ – ЕДИН, със срок 2 месеца от 

датата на обнародване в Държавен вестник. 

 

Решение №3:  

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ по област на 

висше образование 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, 

професионално направление 4.3. БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ (Биоактивни 
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хранителни компоненти) за нуждите на катедра „БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНА 

БИОЛОГИЯ“ – ЕДИН, със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен 

вестник. 

 

Решение №4:  

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ по област на 

висше образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ, професионално направление 5.11. 

БИОТЕХНОЛОГИИ (Биотехнологични методи в екологията; Технология на 

антибиотиците) за нуждите на катедра „БИОТЕХНОЛОГИЯ“ – ЕДИН, със срок 2 

месеца от датата на обнародване в Държавен вестник. 

 

Решение №5:  

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ по област на 

висше образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ, професионално направление 5.12. 

ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (Технология на тютюна и тютюневите изделия) за 

нуждите на катедра „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА, ЗАХАРТА, РАСТИТЕЛНИТЕ 

И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА“ – ЕДИН, със срок 2 месеца от датата на обнародване в 

Държавен вестник. 

 

Решение №6:  

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ по област на 

висше образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ, професионално направление 5.12. 

ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (Управление на качеството; Добри производствени 

практики) за нуждите на катедра „КОНСЕРВИРАНЕ И ХЛАДИЛНА 

ТЕХНОЛОГИЯ“ – ЕДИН, със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен 

вестник. 

 

Решение №7:  

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ по област на 

висше образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ, професионално направление 5.12. 

ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (Микробиология на месото и рибата; Методи за 

анализ на месни и рибни продукти) за нуждите на катедра „ТЕХНОЛОГИЯ НА 

МЕСОТО И РИБАТА“ – ЕДИН, със срок 2 месеца от датата на обнародване в 

Държавен вестник. 

 

Решение №8:  
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Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ по област на 

висше образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ, професионално направление 5.12. 

ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (Технология на млечнокиселите продукти; 

Технологичен контрол при производството на млечни продукти) за нуждите на 

катедра „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ“ – ЕДИН, със 

срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник. 

 

Решение №9:  

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ 

по област на висше образование 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ, професионално 

направление 5.11. БИОТЕХНОЛОГИИ (Основи на промишлената микробиология; 

Технология на ензимите) за нуждите на катедра „БИОТЕХНОЛОГИЯ“ – ЕДИН, със 

срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник. 

 

Решение №10:  

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в 

област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 

5.12. Хранителни технологии („Управление и оползотворяване на отпадъците в 

хранителната индустрия“; „Добавки за хранителни и вкусови продукти“) за нуждите 

на катедра „Инженерна екология“ на Стопански факултет – един със срок два 

месеца от датата на обявяване в Държавен вестник. 

 

Решение №11:  

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на 

висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. 

„Хранителни технологии“ („Добавки за хранителни и вкусови продукти“) за 

нуждите на катедра „Инженерна екология“ на Стопански факултет – един със срок 

два месеца от датата на обявяване в Държавен вестник. 

 

5. Приемане на промени в учебен план. 

 

Решение:  

Утвърждава следната еднократна промяна за учебната 2022/23 година в учебния 

план на специалност „Индустриален мениджмънт“ от професионално направление 

5.13 “Общо инженерство”, в  редовна и задочна форма на обучение:  

 дисциплината „Търговска политика“ от VII семестър на IV курс да се извежда 

в VIII семестър на IV курс; 
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 дисциплината „Международен бизнес“ от VIII семестър на IV курс да се 

извежда в VII семестър на IV курс;  

 кредитите се запазват, въпреки разместването на дисциплините „Търговска 

политика“ и „Международен бизнес“. 

 

6. Разкриване на нова докторска програма „Туризъм и ХОРЕКА 

мениджъмънт“ в ПН 3.9 Туризъм и приемане на доклад-самооценка за 

акредитация. 

 

Решение:  

1. Да бъде открита в Стопански факултет нова докторска програма „Туризъм и 

ХОРЕКА мениджмънт“, в професионално направление 3.9. Туризъм, в научна област 

3. Социални, правни и стопански науки, с администрираща катедра «Туризъм и 

кулинарен мениджмънт». 

2. Утвърждава проекта на квалификационната характеристика на новата 

докторската програма Туризъм и ХОРЕКА мениджмънт“, в професионално 

направление 3.9. Туризъм, в научна област 3. Социални, правни и стопански науки. 

3. Утвърждава проекта на учебен план на новата докторската програма „Туризъм 

и ХОРЕКА мениджмънт“, в професионално направление 3.9. Туризъм, в научна 

област 3. Социални, правни и стопански науки. 

4. Приема  Доклад-самооценка  за  акредитация  на  новата  докторската  

програма „Туризъм и ХОРЕКА мениджмънт“, в професионално направление 3.9. 

Туризъм, в научна област 3. Социални, правни и стопански науки, който ще послужи 

пред НАОА. 

 

7. Актуализиране на „Правила за проверка за плагиатство, 

оригиналност и автентичност на дипломни и дисертационни работи“. 

 

Решение:  

1. Променя наименованието на „Правила за проверка за плагиатство, 

оргиналност и автентично на дипломни и дисертационни работи“ на „Правила за 

проверка за плагиатство в академичната и научната продукция на студентите, 

докторантите и преподавателите в УХТ – Пловдив“ 

2. Приема „Правила за проверка за плагиатство в академичната и научната 

продукция на студентите, докторантите и преподавателите в УХТ – Пловдив“. 
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8. Обсъждане на студентски въпроси. 

Решение:  

На основание чл. 74, ал. 2, т. 2 от ЗВО и чл. 45, ал. 14, т. 6 от ПОУД на УХТ 

отстранява от УХТ за срок от една година Пламен Бисеров Петров за уронване на 

престижа и доброто име на УХТ.   

 

 

 

 

 

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

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

 


