
Протокол № 6

Решения
на Академичния съвет, приети на заседание, проведено на 12.02.2020 г.

1. АС прие план-приема за студенти и докторанти в ХТМУ за учебната 2020/2021 г.
2. АС утвърди таксите за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти за учебната 2020/2021 г.
3. АС бе запознат със становището на Контролния съвет по отчета за касовото изпълнение на бюджета на ХТМУ

за 2019 г. и по бюджета на ХТМУ за 2020 г.
4. АС прие отчет за касовото изпълнение на бюджета на ХТМУ за 2019. 
5. АС прие бюджета на ХТМУ за 2020 г.
6. АС прие Доклад самооценка за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по стопански науки и

управление при НАОА от програмната акредитация на професионално направление 3.7.  Администрация и
управление, специалност „Стопанско управление“.

7. АС прие  отчета  за  приключването на  конкурсната  сесия  за  2019 на  вътрешно университетските  проекти,
финансирани от „Средствата от държавния бюджет, за финансиране на присъщата на държавните ВУ научни
дейности“.

8. АС реши да бъде открита конкурсна сесия за 2020г. на вътрешно университетските проекти, финансирани от
„Средствата от държавния бюджет, за финансиране на присъщата на държавните ВУ научни дейности“.

9. АС реши да удостои с Почетния знак на ХТМУ доц. д-р инж. Петър Байров, по случай навършване на 80
годишнина.

10.АС реши да бъдат включени в издателския план на ХТМУ:
 Учебни записки върху лекционен курс по дисциплината „Инструментален анализ в Биотехнологиите“, с

автор доц. д-р инж. Данчо Даналев и рецензент проф. дн Иванка Борисова Стойнева от ИОХЦФ на БАН.
 Учебно  помагало  със  заглавие  „Полиграфични  материали“,  с  автори  гл.ас.  д-р  инж.  Румяна  Боева  и

рецензент доц. д-р инж. Татяна Божкова.
11.АС  реши  да  бъде  обявен  конкурс  за  „главен  асистент“  за  нуждите  на  катедра  „Автоматизация  на

производството“  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  удължен  трудовия  договор  по  §  11  на  доц.  д-р  инж.  Георги  Янчев  Пъндев  –  първо
удължение.

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


