
Протокол № 16

Решения
на Академичния съвет, приети на заседание, проведено на 21.10.2020 г.

1. АС прие отчета за касовото изпълнение на бюджета на ХТМУ за деветмесечието на 2020 г.
2. АС при корекция в бюджета на ХТМУ съгласно писмо 0416-64/09.10.2020 г. от МОН в размер на

280 000 лв. 
3. АС бе запознат с резултатите от приема на студенти за учебната 2020/2021 г.
4. АС прие допълнение в Правилника за учебна дейност към приложение IV Правила за обучение на

студенти в магистърска степен, което гласи:
Студентите, които се обучават по индивидуален план в специалности от Професионалното направление,
чието обучение е субсидирано от държавата, съгласно ПМС 137 на МС от 25.06.2020 г., заплащат за
допълнителния/те семестър/и семестриална такса,  определена от АС за съответната учебна година.
Условията за обучение се отразяват в договор между студента и университета.

5. АС утвърди състава на Съвета на настоятелите както следва:
 г-н Румен Цонев – главен изпълнителен директор на „КЦМ” 2000 АД;
 г-н Тим Курт – изпълнителен директор и вицепрезидент на „Аурубис България”;
 инж. Иван Иванов – председател на УС на Български ВиК Холдинг ЕАД; 
 инж. Владимир Филипов – управител на „НиърСофт” ООД;
 инж. Тихомир Тошев – управител на „Кредит Център” ООД.

6. АС бе запознат с отчета за дейността на почивно-оздравителните бази на ХТМУ.
АС  прие  промени  в  специализиращия  блок  от  учебния  план  на  ОКС  „бакалавър“,  специалност
Металургия,  както  следва:  Възстановява  се  специализиращият  блок  „Металургични  пещи  и
агрегати“. Решението влиза в сила от учебната 2020/2021 г.
7. АС бе  запознат  с  резултатите  от  анкетното  проучване  на  Студентски  съвет,  за  обучението  в

електронна среда в ХТМУ.
8. АС реши Университетското общо събрание да се проведе през м. февруари 2021 г.
9. АС реши да бъде удължен трудовия договор по § 11 на доц. д-р Ивайло Боянов Гугов – първо

удължение.
10. АС  избра   доц.  д-р  инж.  Димитър  Марков  Кръстев  за  ръководител  на  Центъра  по

материалознание.
11. АС реши да бъде удостоен с Почетната огърлица на ХТМУ проф. д-р инж. Митко Петров

Георгиев – ректор на ХТМУ от 2011 -2019 г.
12. АС реши да бъде връчен Почетния знак на ХТМУ на:
 доц. д-р инж. Иван Найденов Груев -  по случай 75 г. юбилей.
 д-р инж. Никола Георгиев Рангелов – управител на Рефран ЕООД.
 инж. Тихомир Георгиев Тошев – собственик и управител на Кредит център ООД.

РЕКТОР:
проф. д-р инж. С. Терзиева-Желязкова


