
 

Протокол № 32 

Решения 

на Академичния съвет, приети на заседание, проведено на 13.10.2021 г. 

 

1. АС прие отчет за касовото изпълнение на бюджета на ХТМУ за деветмесечието на 2021 г. 

2. АС прие корекция в бюджета на ХТМУ, съгласно писмо № 0416-57/23.09.2021 г. от МОН в размер на 174 195 лв. 

3. АС бе запознат с одитен доклад от Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на ХТМУ за 2020 г. 

4. АС прие проектобюджета на ХТМУ за 2022 г. 

5. АС прие счетоводната прогноза на бюджета на ХТМУ за 2023-2024 г. 

6. АС прие разпределението на средствата за допълнителни стипендии на докторантите по основни звена на ХТМУ 

за периода март 2020 – април 2021 г. по ПМС 212 от 01.07.2021 г. в размер на 124 745 лв. 

7. АС прие промяна в таксата за изпитен протокол, която става в размер на 40 лв. без ДДС или 48 лв. с включено 

ДДС. 

8. АС прие промяна в щатното разписание, съгласно което отдел „Човешки ресурси“ преминава на пряко 

подчинение на Ректора на ХТМУ. 

9. АС прие Компетентностна рамка по професионално направление 5.10., за специалности от ОКС бакалавър. 

10.  АС реши доц. д-р инж. Димитър Дончев да продължи да заема длъжността директор на Центъра по 

френскоезично обучение. 

11.  АС прие промени в Правилника за учебната дейност в ХТМУ. 

12.  АС прие промяна в наименованието на учебната дисциплина в ОКС бакалавър, специалност Автоматика и 

информационни технологии както следва:  

➢ дисциплината „Управление на качеството“ се променя на „Инженерни аспекти в управлението на 

качеството“. Промяната влиза в сила от учебната 2021/2022 г. 

13.  АС прие промяна в наименованието на катедра „Текстил и кожи“, която се променя на катедра „Текстил, кожи и 

горива“.  

14.  АС реши специализиращия блок „Технологичен дизайн на текстила и кожите“ към специалност „Полимерно 

инженерство“ да бъде обособен като самостоятелна специалност в ОКС бакалавър и да се администрира от 

катедра „Текстил, кожи и горива“. Промените влизат в сила от учебната 2022-2023 г. 

15.  АС реши администрирането на учебните планове и програми в областта на природните, алтернативни и 

синтетични горива да се извършва в катедра „Текстил, кожи и горива“ както следва: ОКС бакалавър „Горива и 

биоенергийни технологии“; ОКС магистър „Природни и синтетични горива“; ОНС доктор „Технология на 

природните и синтетични горива“. 

16.  АС прие промяна в наименованието на катедра „Органичен синтез и горива“, която се променя на катедра 

„Органичен синтез. 

17.  АС прие актуализация в учебния план на ОКС магистър, специалност „Металургия на цветните и благородни 

метали“ както следва: 

➢ дисциплината „Металургия на златото и среброто“ се прехвърля от изборния блок към основните дисциплини, 

на мястото на дисциплината „Структура, свойства и термична обработка на цветни сплави“. 

➢ дисциплината „Корозия и защита на металите“ се заменя с новата дисциплина „Металургия на никела, кобалта 

и металите от групата на платината“. Промените влизат в сила от учебната 2021/2022 г. 

18.  АС прие промяна на учебния план за професионална квалификация „учител“, като се включват както следва: 

➢ основна специализираща дисциплина: Компетентностен подход, иновации в образованието по STEM, с 

хорариум 48 часа за редовно обучение (30 ч. лекции и 18 ч. упражнения) и 24 часа за задочно обучение (16 ч. 

лекции и 8 ч. упражнения). 

➢ избираема дисциплина във втория блок от избираеми дисциплини: Лидерство и комуникативни умения в 

образованието, с хорариум 30 часа за редовно обучение (20 ч. лекции 10 ч. упражнения) и 15 часа за задочно 

обучение (10 ч лекции и 5 ч. упражнения). 

➢ избираема дисциплина във втория блок от избираеми дисциплини: Дигитална компетентност, разработване на 

уроци за обучение в електронна среда, с хорариум 30 часа за редовно обучение (20 ч. лекции 10 ч. упражнения) 

и 15 часа за задочно обучение (10 ч лекции и 5 ч. упражнения). 

Промените влизат в сила от учебната 2021/2022 г. 

19.  АС реши да бъде включено в издателския план на ХТМУ на учебно помагало по „Организация на 

производството“ с автор доц. д-р инж. Николай Карев Карев и положителна рецензия от проф. Динка Милчева. 

 

 

РЕКТОР: 

проф. д-р инж. С. Терзиева-Желязкова 


