
Протокол № 13

Решения
на Академичния съвет, приети на заседание, проведено на 22.07.2020 г.

1. АС прие корекция в бюджета на ХТМУ в размер на 106 750 лв. съгласно писмо от МОН с изходящ
№ 0416-48 от 21.07.2020 г.

2. АС прие отчета за касовото изпълнение на бюджета на ХТМУ за шестмесечието на 2020 г.
3. АС реши да не се изплащат наднормените часове за учебната 2019/2020 г.
4. АС бе запознат с информация за хода на кандидатстудентската кампания за учебната 2020/2021 г.
5. АС прие промени в Правилника за издателската дейност в ХТМУ.
6. АС прие промени в Правилника за безопасност и здраве при работа в ХТМУ.
7. АС реши за нуждите на катедра „Автоматизация на производствата“ да бъде обявен конкурс за

„главен  асистент“,  в  област  на  ВО  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.

8. АС реши за нуждите на катедра „Неорганични и електрохимични производства“ да бъде обявен
конкурс за „главен асистент“,  в област на ВО 5. Технически науки, професионално направление
5.10 Химични технологии, по научната специалност „Технология на неорганичните вещества“, със
срок на конкурса два месеца.

9. АС реши  за  нуждите  на  катедра  „Целулоза,  хартия  и  полиграфия“  да  бъде  обявен  конкурс  за
„доцент“,  в  област  на  ВО  5.  Технически  науки,  професионално  направление  5.10  Химични
технологии, по научната специалност „Технология на полиграфическото производство“, със срок на
конкурса два месеца.

10. АС реши за нуждите на катедра „Инженерна химия“ да бъде обявен конкурс за „доцент“ в област на
ВО  5.  Технически  науки,  професионално  направление  5.10  Химични  технологии,  по  научната
специалност „Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология“, със срок на конкурса
два месеца.

11. АС реши за нуждите на катедра „Автоматизация на производството“ е разгледано предложение за
обявяване  на  конкурс  за  „професор“  в  област  на  ВО  5.  Технически  науки,  професионално
направление  5.2  Електротехника,  електроника  и  автоматика,  по  научната  специалност
„Автоматизация  на  инженерния  труд  и  системи  за  автоматизирано  проектиране“,  със  срок  на
конкурса два месеца.

12. АС реши  да  бъде  сключено  рамково  споразумение  между  ХТМУ и  „София  Тех  Парк“  АД за
стратегическо партньорство „Сдружение за научно-изследователска и развойна дейност“.

13. АС реши да бъде включено в издателския план на ХТМУ учебно помагало (записки на лекционен
курс)  със  заглавие  „Биологично  активни  вещества“,  с  автор  гл.ас.  д-р  инж.  Камелия  Кирилова
Аничина – Заркова, с положителна рецензия от доц. д-р инж. Анелия Ценова Маврова.

14. АС обсъди предложената  нова бюлетината  и възможните начини на гласуване за предстоящото
Университетско  общо събрание  и  реши,  че  начинът  за  отчитане  на  гласуванията  и  формата  за
гласуване ще останат същите както до момента, с цел да не се получава объркване. 

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


