
Протокол № 18

Решения
на Академичния съвет, приети на онлайн заседание, проведено на 25.11.2020 г.

1. АС  прие  доклад-самооценка  за  програмна  акредитация  на  професионално  направление  5.10.
Химични технологии за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ от област на висше образование 5.
Технически науки.

2. АС прие доклад-самооценка за програмната акредитация за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на
професионално направление 5.6. Материали и материалознание.

3. АС прие  актуализация  в  учебния  план  на  ОКС  „магистър”,  специалност  „Рециклиране  на
полимери”. Учебния план влиза в сила от учебната 2021/2022 г.

4. АС прие увеличение на основната месечна заплата на академичния състав, считано от 01.10.2020 г.,
както следва: асистент - 70 лв., главен асистент - 80 лв., доцент - 70 лв., професор - 50 лв.

5. АС прие корекция в бюджета на ХТМУ в размер на 8400 лв., съгласно писмо на МОН 0416-79 от
20.11.2020 г. 

6. АС прие промени в щатното разписание за хабилитирани лица.
7. АС прие промени в Наръчника по качество.
8. АС утвърди номинацията на проф. дн Емин Байрактар от университета Сюпмека –Париж, Франция

за „Доктор хонорис кауза“.
9. АС реши да връчи Почетния знак на ХТМУ на доц. д-р Жюл Асих от университет на град Реймс

Шампан Арден, Франция.
10. АС  прие  промени  в  Правилника  за  развитие  на  академичния  състав  на  ХТМУ,  във  връзка  с

удължаване на епидемичната обстановка в страната както следва:
§ 6.  (1) Първото заседание на научното жури по процедура за придобиване на научна степен може да се
проведе неприсъствено, в електронна среда чрез видеоконферентна връзка.
(2) На заключителното заседание на научното жури по процедура за придобиване на научна степен могат
да присъстват всички желаещи, да задават въпроси към дисертанта и към членовете на научното жури,
както и да изразяват мнения.  Когато мерки на правителството,  обнародвани в  ДВ,  налагат това,  по
решение  на  научното жури,  заседанието може да се  проведе  неприсъствено,  в  електронна среда чрез
видеоконферентна връзка, като на сайта в процедурата се добави линк към избраната платформа.
(3) Заседанията на научното жури по процедури за заемане на академична длъжност са закрити. На тези
заседания присъстват само членовете на журито и кандидатите за заемане на академичните длъжности
„главен асистент“ и „доцент“, а по изключение и външно лице, което води протокола. Заседанията могат
да се провеждат неприсъствено, в електронна среда чрез видеоконферентна връзка.

11. АС реши за нуждите на катедра „Технология на силикатите” да бъде обявен конкурс за заемане на
академичната длъжност „главен асистент”  в област на ВО 5. Технически науки,  професионално
направление  5.10.  Химични  технологии,  по  научната  специалност  Технология  на  силикатите,
свързващите вещества и труднотопимите неметални материали, със срок на конкурса от два месеца.

12. АС реши за нуждите на катедра „Икономика и стопанско управление” да бъде обявен конкурс за
заемане на академичната длъжност „главен асистент” в област на ВО  3. Социални,  стопански и
правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, по научната специалност „Икономика и
управление“, със срок на конкурса от два месеца.

13. АС реши да бъде удължен трудовия договор по §11 на доц. д-р инж. Георги Янчев Пъндев – второ
удължение.

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


