
Протокол № 24
Решения

на Академичния съвет, приети на заседание, проведено на 17.03.2021 г.

1. АС прие Отчетен доклад на Академичното ръководство на ХТМУ за периода юни 2019 г. - декември 2020
г.

2. АС бе запознат със становището на Контролния съвет по доклад на Академичното ръководство на ХТМУ
за периода юни 2019 г. - декември 2020 г.

3. АС прие отчета на Студентски съвет за 2020 г.
4. АС прие бюджета на Студентски съвет за 2021 г. в размер на 8000 лв.
5. АС  прие  отчета  за  конкурсната  сесия  на  вътрешно-университетските  проекти,  финансирани  от

„Средствата от държавния бюджет, за финансиране на присъщата на държавните ВУ научни дейности“ за
2020 г.

6. АС  прие  бюджета  за  конкурсната  сесия  на  вътрешно-университетските  проекти,  финансирани  от
„Средствата от държавния бюджет, за финансиране на присъщата на държавните ВУ научни дейности“ за
2021 г.

7. АС прие промени в правилника за приемане на студенти в ОКС магистър както следва:
Раздел IV, чл. 13. т.3 
 за завършилите ХТМУ средният успех от курса на обучение се умножава с коефициент 1.5;
 за  завършилите  друго  ВУ  по  професионални  направления:  4. Природни науки,  математика  и

информатика, 5. Технически науки и 3. Социални, стопански и правни науки: 3.8. Икономика (само за
кандидатстващите  в  специалност  «Индустриален  мениджмънт»),  средният  успех  от  курса  на
обучение се умножава с коефициент 1.2;

 за всички останали завършили друго ВУ извън тези ПН, средният успех от курса на обучение се
умножава с коефициент 1.0.

8. АС прие графика за прием на документи за ОКС магистър през учебната 2021/2022 г.
9. АС реши наименованието на катедра Основи на химичната технология да бъде променено на  катедра

Индустриална безопасност.
10. АС  реши  да  бъдат  обявявани  конкурси  за  редовни  докторанти  всички  със  срок  два  месеца  от

обнародването на обявата в ДВ за учебната 2020/2021 г. по:
 4.2. Химически науки (Органична химия) - един;
 5.10. Химични технологии (Технология на природните и синтетичните горива) - един;
 5.10. Химични технологии (Техника на безопасността на труда и противопожарната техника) - един.

11. АС реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент за нуждите на
катедра  катедра  „Физична  металургия  и  топлинни  агрегати” в  област  на  висше  образование  5.
Технически  науки,  професионално  направление  5.9.  Металургия,   по  научната  специалност
„Металургична топлотехника“, със срок на конкурса два месеца.

12. АС  реши  да  бъде  включен  в  издателския  план  на  ХТМУ  учебник  по  „Анализ  на  производствено-
стопанската дейност” с автор доц. д-р Георги Кондев и положителна рецензия от проф. д-р инж. Димитър
Тенчев.

13. АС реши да удостои с  Почетния знак на ХТМУ доц. д-р Илия Милчев, по случай навършването на 80
годишнина.

14. АС реши да бъде институализирано за ХТМУ почетното звание Емиритус професор.
15. АС обсъди организацията за предстоящото на 25.03.2021 г. университетско общо събрание. 

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


