
Протокол № 7
Решения

на Академичния съвет, приети на заседание, проведено на 18.03.2020 г.

1. АС прие учебни планове за ОКС „бакалавър”
 ЗА ФХТ, ОКС бакалавър, специалности:

„Биопродуктово инженерство, хартия и опаковки“
„Горива и биоенергийни технологии“
„Индустриална безопасност“
„Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия“
„Парфюмерия и козметика“
„Полимерно инженерство“
„Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества“
„Фин органичен синтез“
„Чиста енергия и устойчиво развитие“

 ЗА ФХСИ, ОКС бакалавър, специалности:
„Автоматика и информационни технологии”
„Биомедицинско инженерство”
„Биотехнологии” 
„Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн“
„Индустриален мениджмънт”
„Инженерна екология и опазване на околната среда”
„Инженерна информатика”
„Химично инженерство”

 ЗА ФММ ОКС бакалавър, специалности:
„Биоматериали за приложения в медицината”
„Дигитални технологии в металургията”
„Енергийна и екологична ефективност в металургията”
„Инженерни материали и материалознание”
„Металургия”
„Рециклиране на метали и сплави”
2. АС  реши  за  нуждите  на  катедра  „Биотехнология“  да  бъде  обявен  конкурс  за  заемане  на  академичната

длъжност  „главен  асистент“  в  област  на  ВО  5.  Технически  науки,  професионално  направление  5.11.
Биотехнологии, по научната специалност „Технология на биологично активните вещества“, със срок от два
месеца.

3. АС реши за  нуждите  на  катедра „Органична  химия“  да бъде обявен конкурс  за  заемане  на  академичната
длъжност  „доцент“  в  област  на  ВО  4.  Природни  науки,  математика  и  информатика,  професионално
направление 4.2. Химически науки, по научната специалност „Органична химия“, със срок от два месеца.

4. АС реши за нуждите на катедра „Основи на химичната технология“ да бъде обявен конкурс за заемане на
академичната  длъжност  „доцент“  в  област  на  ВО 5.  Технически науки,  професионално направление  5.10.
Химични  технологии,  по  научната  специалност  „Техника  на  безопасността  на  труда  и  противопожарна
техника”, със срок от два месеца.

5. АС  реши  за  нуждите  на  катедра  „Технология  на  силикатите“  да  бъде  обявен  конкурс  за  заемане  на
академичната длъжност „професор“ в област на ВО 5.  Технически науки, професионално направление 5.4.
Енергетика, по научната специалност „Промишлена топлотехника“, със срок от два месеца.

6. АС  прие  Доклад  за  изпълнение  на  задължителните  препоръки  на  Акредитационния  съвет  от  предходна
процедура за обучението по специалност Промишлена топлотехника в ХТМУ.

7. АС  прие  Доклад-самооценка  на  докторска  програма  „Промишлена  топлотехника”,  професионално
направление 5.4. Енергетика от област на висше образование 5. Технически науки.

8. АС  прие  Доклад  за  изпълнение  на  задължителните  препоръки  на  Акредитационния  съвет  от  предходна
процедура за обучението по научни специалности 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични



свойства на кондензираната материя и 4.1. Физически науки (Структура, механични и термични свойства на
кондензираната материя).

9. АС  прие  Доклад-самооценка  за  програмна  акредитация  на  научни  специалности  4.1.  Физически  науки
(Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя и 4.1. Физически науки (Структура,
механични и термични свойства на кондензираната материя).

10. АС прие разпределението на средствата за присъщата на ВУ научно-изследователска дейност за 2020 г.
11. АС прие корекция в бюджета в ХТМУ, съгласно писмо на МОН №0416-20 от 24.02.2020 г. 
12. АС прие корекция в бюджета в ХТМУ, съгласно писмо на МОН №0416-21 от 06.03.2020 г.
13. АС прие бюджета на Студентски съвет за 2020 г. в размер на 8000 (осем хиляди) лв.
14. АС прие актуализация на цените за външни услуги в Националната банка за промишлени микроорганизми и

клетъчни култури при ХТМУ.
15. АС прие предложението за  таксата  за  обучение  на  постдокторанта  Чонг Ли от  Китай за  периода  от 12

седмици.
16. АС прие промени в план-графика на учебните занятия в ХТМУ.

 за 1,  2  и 3 курс ОКС „Бакалавър“ учебни дни ще бъдат 04 и 05.04.2020г.,  11 и 12.04.2020г.,  25 и
26.04.2020г., 09 и 10.05.2020г., 16 и 17.05.2020г., след което семестъра продължава без промени. Дните от
21.04. до 24.04.2020г. обявени за великденска ваканция се трансформират в учебни дни. 

 за 4 курс ОКС „Бакалавър“ учебните дни ще продължат до 09.05.2020г. включително събота и неделя.
Дните от 21.04. до 24.04.2020г. обявени за великденска ваканция се трансформират в учебни дни. От 11.05.
до 30.05.2020г. – сесия, От 27.07. до 31.07.2020г. – дипломни защити.

 за ОКС „Магистър“ – учебните часове продължават до 01.05.2020г. включително събота и неделя. от
04.05. до 15.05.2020г. – сесия.

17. АС прие да бъде сключен двустранен договор за сътрудничество с Университета в град Оран, Алжир. 

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


