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Решения
на Академичния съвет, приети на онлайн заседание, проведено на 16.12.2020 г.

1. АС реши  професионалното направление на докторска програма Промишлена топлотехника
от  ПН  5.4  Енергетика  да  бъде  променено  с  акредитираното  за  ХТМУ  професионално
направление. ПН. 5.13 Общо инженерство.

2. АС реши професионалното направление на докторска програма Физика на кондензираната
материя  от  ПН  4.1.  Физически  науки  да  бъде  променено  с  акредитираното  за  ХТМУ
професионално направление 5.6. Материали и Материалознание.

3. АС прие  Доклад-самооценка  за  програмна  акредитация  на  професионално  направление  5.9
„Металургия“  към  Факултет  по  металургия  и  материалознание  при  ХТМУ за  обучение  по
специалности в ОКС бакалавър и ОКС магистър.

4. АС  реши  наименованието  на  специалност  "Енергийна  и  екологична  ефективност  в
металургията"  да  се  промени  на "Енергийна  и  екологична  ефективност" към  ПН  5.9.
Металургия, ОКС „бакалавър”, професионална квалификация инженер. Промяната влиза в сила
от учебната 2021/2022 г.

5. АС  утвърди  специалностите,  по  които  ще  се  провежда  обучение  на  студентите  от  ОКС
бакалавър и чуждоезиково обучение през учебната 2021/2022 г.

6. АС утвърди график за кандидатстудентска кампания в ХТМУ за учебната 2021/2022 г.
7. АС реши за  нуждите  на  катедра  „Текстил  и  кожи”  да  бъде  обявен  конкурс  за  заемане  на

академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.10. Химични технологии, по научната специалност „Технология
на  кожарските  и  кожухарските  изделия  и  дъбилните  вещества“,  със  срок  на  конкурса  два
месеца.

8. АС реши за  нуждите  на  катедра  „Текстил  и  кожи”  да  бъде  обявен  конкурс  за  заемане  на
академичната  длъжност  „доцент“  в  област  на  висше  образование  5.  Технически  науки,
професионално направление 5.10. Химични технологии, по научната специалност „Технология
на обувното производство“, със срок на конкурса два месеца.

9. АС  реши  за  нуждите  на  катедра  „Физикохимия”  да  бъде  обявен  конкурс  за  заемане  на
академичната  длъжност  „доцент“  в  област  на  висше  образование  4.  Природни  науки,
математика и информатика,  професионално направление  4.2.  Химически науки,  по научната
специалност „Физикохимия”, със срок на конкурса два месеца.

10. АС  реши  за  нуждите  на  катедра  „Физика”  да  бъде  обявен  конкурс  за  заемане  на
академичната  длъжност  „доцент“  в  област  на  висше  образование  4.  Природни  науки,
професионално  направление  4.1.  Физически  науки, по  научната  специалност  „Структура,
механични и термични свойства на кондензираната материя“, със срок на конкурса два месеца.

11. АС реши за нуждите на катедра „Основи на химичната технология” да бъде обявен конкурс
за заемане на академичната длъжност  „доцент“  в област на висше образование 5. Технически
науки,  професионално  направление  5.10.  Химични  технологии,  по  научната  специалност
„Влияние  на  екологичните  фактори  върху  човека  и  опазването  му  от  вредните  екологични
фактори“, със срок на конкурса два месеца.

12. АС реши за нуждите на катедра „Органичен синтез и горива” да бъде  обявен конкурс за
заемане  на  академичната  длъжност  „доцент“  в  област  на  висше образование  5.  Технически



науки,  професионално  направление  5.10.  Химични  технологии,  по  научната  специалност
„Технология на финия органичен и биохимичен синтез“, със срок на конкурса два месеца.

13. АС реши за  нуждите на  катедра  „Информатика”  да  бъде  обявен конкурс  за  заемане  на
академичната  длъжност  „професор“  в  област  на  висше  образование  5.  Технически  науки,
професионално  направление  5.2.  Електротехника,  електроника  и  автоматика,  по  научната
специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, със срок на
конкурса два месеца.

14. АС  прие  допълнение  и  изменение  на  вътрешните  правила  за  формиране  на  работната
заплата в ХТМУ.

15.  АС утвърди разпределението на средствата от СБКО, в рамките на утвърдения в чл.35 ал.1,
2, 3 и 4 от ПМС 381 от 30.12.2019 г. за изпълнение на бюджет 2020 г.

16. АС прие условията за прекратяване на договори с наематели.
17.  АС прие промени в Правилника за развитие на академичния състав на ХТМУ както следва:

Чл.  44.  (1) Кандидатите  за  участие  в  конкурс  за  заемане  на  академичната  длъжност  „доцент”
подават документи в отдел „Научни дейности” на ХТМУ, които включват: 
1. заявление до ректора на ХТМУ (по образец Приложение 4д);(Application.pdf)
2. автобиография; (CV.pdf)
3. копие на диплома за висше образование; (DiplomaHighEdu.pdf)
4. копие на диплома за образователна и научна степен „доктор“; (DiplomaPhD.pdf)
5. копие на диплома за научна степен „доктор на науките“ (ако притежават); (DiplomaDrSC.pdf)
6. списък на научните трудове по конкурса;(Publications_Monograph.pdf)
7. списък на учебните помагала по конкурса; (TextbookOrNotes)
8. резюмета на основните резултати и научните приноси (на български език и на език, който традиционно
се ползва в съответното научно направление);(Summaries.pdf)
9. списък на цитиранията;(Citations.pdf)
10. справка за броя на точките, съгласно показателите за заемане на академичната длъжност „доцент“ на
едно  от  приложенията  2б,  2г,  2е  или  2з,  съответно  на  професионалното  направление  (по  образец
Приложение 5в);(NACID_Min_requrementsAssocProf.pdf)
11. копия на публикации и учебни помагала; (CopyOfAllPublications.zip)
12.  свидетелства  за  приложени  в  практиката  резултати  от  научни  изследвания;  изобретения,
рационализации, патенти и други научно приложни разработки;(AppliedScResults.zip)
13. удостоверение за заемане на академичната длъжност „главен асистент” за период от три академични
години;(CertificateSeniorLecturer.pdf)
14. списък на лекционните курсове, преподавани в последните три академични години, ако са им възлагани
такива; (ListOfLessons.pdf)
15.  автореферат  на  дисертационен труд за  придобиване  на  образователната  и  научна  степен „доктор”;
(PhDAbstract.pdf)
16.  автореферат  на  дисертационен  труд  за  придобиване  на  научната  степен  „доктор  на  науките”  (ако
притежават); (DrScAbstract.pdf)
17. информационна карта за заемане на академична длъжност (Приложение 8в). (InfoCard.pdf)
(2) Документите  по  предходната  алинея  се  подават  в  един  екземпляр  на  хартиен  носител,  и  в  един
екземпляр в електронната платформа на ХТМУ, осем екземпляра на електронен носител. Едно от копията
по ал. 1, т. 4 е с нотариална заверка.

Чл. 52.  (1) Кандидатите за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”
подават документи в отдел „Научни дейности” на ХТМУ, които включват: 
1. заявление до ректора на ХТМУ (по образец Приложение 4д); (Application.pdf)
2. автобиография; (CV.pdf)
3. копие на диплома за висше образование; (DiplomaHighEdu.pdf)
4. копие на диплома за образователна и научна степен „доктор”; (DiplomaPhD.pdf)
5. копие на диплома за научна степен „доктор на науките” (ако притежават); (DiplomaDrSC.pdf)



6. копие на диплома за заемане на академична длъжност „доцент“; (DiplomaAssocProf.pdf)
7. списък на научните трудове по конкурса; (Publications_Monograph.pdf)
8. списък на учебните помагала по конкурса;(TextbookOrNotes))
9. резюмета на основните резултати и научните приноси (на български език и на език, който традиционно
се ползва в съответното научно направление); (Summaries.pdf)
10. списък на цитиранията; (Citations.pdf)
11. справка за броя на точките, съгласно показателите за заемане на академичната длъжност „професор“ на
едно  от  приложенията  2б,  2г,  2е  или  2з,  съответно  на  професионалното  направление  (по  образец
Приложение 5г); (NACID_Min_requrementsProf.pdf)
12. копия на публикации и учебни помагала;(CopyOfAllPublications.zip)
13.  свидетелства  за  приложени  в  практиката  резултати  от  научни  изследвания;  изобретения,
рационализации, патенти и други научно приложни разработки; (AppliedScResults.zip)
14. удостоверение за заемане на академичната длъжност „доцент” за период от пет академични години;
(CertificateAssocProf.pdf)
15. списък на лекционни курсове, преподавани в последните пет академични години; (ListOfLessons.pdf)
16.  автореферат  на  дисертационен труд за  придобиване  на  образователната  и  научна  степен „доктор”;
(PhDAbstract.pdf)
17.  автореферат  на  дисертационен  труд  за  придобиване  на  научната  степен  „доктор  на  науките”  (ако
притежават); (DrScAbstract.pdf)
18. информационна карта за заемане на академична длъжност (Приложение 8в).(InfoCard.pdf)
(2)  Документите  по  предходната  алинея  се  подават  в  един  екземпляр  на  хартиен  носител  и  в  един
екземпляр  в  електронната  платформа  на  ХТМУ,  осем  екземпляра  на  електронен  носител.  По  едно  от
копията съгласно ал. 1, т. 4 и ал. 1, т. 6 е с нотариална заверка.
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