
Протокол № 22

Решения
на Академичния съвет, приети на заседание, проведено на 17.02.2021 г.

1. АС прие отчета за касовото изпълнение на бюджета на ХТМУ за 2020 г.
2. АС прие бюджета на ХТМУ за 2021 г.
3. АС бе запознат със становището на Контролния съвет по отчета за касовото изпълнение на

бюджета на ХТМУ за 2020 г. и по бюджета за 2021 г.
4. АС утвърди таксите за прием и обучение на студенти и докторанти за учебната 2021/2022 г.

Таксите влизат в сила за новоприети студенти от учебната 2021/2022 г.
5. АС  реши  да  открие  конкурсна  сесия  за  2021  г.  на  вътрешно-университетските  проекти,

финансирано  от  „Средствата  от  държавния  бюджет,  за  финансиране  на  присъщата  на
държавните ВУ научни дейности и утвърди календарния график.

6. АС прие  доклад-самооценка  за  програмна  акредитация  на  докторска  програма „Процеси  и
апарати  в  химичната  и  биохимичната  технологии”  от  област  на  висше  образование  5.
Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии.

7. АС прие допълнение в правилника за прием на студенти както следва: Раздел III Подаване на
документи за кандидатстване чл. 5 т.6 за специалностите с обучение на чужд език се изисква
допълнително  минимален  хорариум  от  278  часа  за  съответния  език  от  задължителната
подготовка в дипломата за средно образование или тест удостоверяващ ниво на владеене на
езика;

8. АС реши да бъде включен в издателския план на ХТМУ:
 учебно помагало (записки върху лекционен курс) със заглавие „Дизайн на биологично

активни вещества",  с  автор гл.  ас.  д-р  инж.  Станислава  Владимирова и положителна
рецензия от проф. дхн Атанас Бижев.

 учебник със заглавие Екология и устойчиво развитие с автор гл.ас.д-р инж. Екатерина
Серафимова и положителна рецензия от проф. д-р инж. Стоян Стоянов.

9. АС реши  за  нуждите  на  катедра  Инженерна  химия  да  бъде  обявен  конкурс  за  заемане  на
академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 5. Технически науки,
професионално  направление  5.10.  Химични  технологии,  научна  специалност  „Процеси  и
апарати в химичната и биохимичната технология“, със срок на конкурса два месеца.

10. АС реши да бъдат удължени трудовите договори по § 11 на:
 проф. д-р инж. Евгени Бориславов Симеонов
 доц. д-р Теменужка Йорданова Халачева
 доц. д-р Йорданка Антонова Ангелова.

11. АС реши Университетското общо събрание да се проведе на 25.03.2021 г.

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


