
Протокол № 11

Решения
на Академичния съвет, приети на заседание, проведено на 17.06.2020 г.

1. АС прие корекция в бюджета на ХТМУ по ПМС № 103 от 21.05.2020 г.
2. АС прие разпределение на средствата за докторанти по ПМС № 103 от 21.05.2020 г.
3. АС прие структурата на Университетското общо събрание и на Академичния съвет,  съгласно новите изисквания на

ЗВО чл. 27 ал.2, както следва:
 брой на членовете на Университетското общо събрание е 136

Състав на УОС Брой %
Хабилитирани преподаватели 83 61,0
Нехабилитирани преподаватели 28 20,6
Студенти и докторанти 21 15,5
Административен персонал 4 2,9
Общо 136 100

 брой членовете на Академичния съвет е 32

4.
4. АС реши да бъдат разкрити за учебната 2020/2021 г. нови специалности в ОКС „магистър“ както следва:

„Медицински  текстил“,  професионално  направление  5.10  Химични  технологии,  към  катедра  „Текстил  и  кожи“,
„Технология на високоенергийните материали“, професионално направление 5.10 Химични технологии към катедра
Основи на химичната технология.

5. АС  прие  учебните  планове  и  квалификационните  характеристики  на  новоразкритите  специалности
„Медицински текстил“ и „Технология на високоенергийните материали“, ОКС „магистър“.

6. АС прие актуализация в учебния план на специалност „Полимерно инженерство“,  ОКС „магистър“ както
следва:

 дисциплината „Повърхностни явления и структура при полимерните материали и изделия“ се заменя с „Полимери с
приложение в медицината“. 

 дисциплината  „Охарактеризиране  на  полимерни  материали  и  изделия  се  заменя  със  „Стандарти  в  полимерното
инженерство“ и преминава от втори в първи семестър. 

 дисциплината  „Теоретични  основи  за  създаването  на  полимерни  покрития  и  лепила“  се  заменя  със  „Специални
лакове, бои и адхезиви“ и преминава от първи във втори семестър.
Промените влизат в сила от учебната 2020/2021 г.

7. АС реши да бъде удължен трудовия договор по § 11 на:
 доц. д-р инж. Антон Георгиев Андонов;
 доц. д-р инж. Венета Димитрова Първанова.
8. АС реши проф. дмн Ангел Дишлиев да бъде предложен за член на акредитационния съвет на НАОА.
9. АС  реши  проф.  д-р  Христо  Василев  Георгиев  да  бъде  предложен  за  заместник  председател  на

акредитационния съвет на НАОА.
10. АС бе запознат с аварийния план на ХТМУ.
11. АС реши да бъдат включени в издателския план на ХТМУ:

 ръководство за упражнения по „Електроника“ с автор гл.ас.д-р инж. Христо Михайлов Анчев и рецензент доц. д-р
инж. Ваньо Гургулицов, ТУ София, Колеж по Енергетика и Електроника.

 учебно помагало със заглавие „Култура на бизнеса“ с автор гл.ас. д-р Силвия Александрова Христова. 
12. АС реши да удостои с Почетния знак на ХТМУ доц. д-р инж. Андрей Мирев, по случай навършване на 80-

годишен юбилей.
13. АС реши ХТМУ да участва в индустриален клъстер с националната браншова организация за електрическа

мобилност „Електромобили“.
14. АС реши да бъде сключен договор за двустранно сътрудничество с университета в Шанхай.

РЕКТОР:

Членове на АС Брой %
Общо АС: 32 100
Хабилитирани 19 59,4
Нехабилитирани 7 21,9
Студенти и докторанти 5 15,6
Административен персонал 1 3,1



проф. д-р инж. С. Терзиева-Желязкова


