
Протокол № 27

Решения
на Академичния съвет, приети на заседание, проведено на 19.05.2021 г.

1. АС прие корекция в бюджета на ХТМУ за 2021 г. в размер на 100 000 лв., съгласно писмо № 0416-
64/29.04.2021 г. от МОН.

2. АС бе запознат с отчета на Контролния съвет, относно законосъобразността на проведените избори.
3. АС реши да бъде разкрита щатна бройка за счетоводител в дирекция Студентски общежития.
4. АС прие промени в Правилника за вътрешния трудов ред на ХТМУ, както следва:

 Раздел  III.  Права и задължения на преподавателите, служителите и работниците се приема нов
член 4а със следния текст:

Чл. 4а След прекратяване на трудовото правоотношение, хабилитираните преподаватели запазват
правото на работно място за срок до 3 години или за по-дълъг срок до приключване на договор за
научноизследователска дейност, по който ХТМУ е страна.

5. АС номинира проф. дхн инж. Владимир Божинов Божинов от Химикотехнологичен и металургичен
университет за участие в конкурс за член-кореспонденти на БАН, в направление „Химически науки“,
към отделение за „Природо-математически науки“.

6. АС  реши  Постерната  сесия  на  ХТМУ  за  млади  учени,  докторанти  и  студенти  да  се  проведе  на
25.06.2021 г., като таксата за външни участници остава без промяна – в размер на 20 лв.

7. АС  реши  да  бъде  включен  в  издателския  план  на  ХТМУ  за  2021  г.  на  учебно  помагало  по
дисциплината Фармацевтични биотехнологии -учебни записки, с автор проф. д-р инж. Данчо Даналев
и положителна рецензия от проф. д-р Нели Георгиева.

8. АС реши да бъде обявен конкурс за „главен асистент“ в област на висше образование 5. Технически
науки,  професионално  направление  5.11.  Биотехнологии,  по  научната  специалност  „Технология  на
биологично активните вещества“, със срок на конкурса два месеца.

9. АС реши за нуждите на катедра Органична химия да бъде обявен конкурс  за  „главен асистент“  в
област на висше образование 4. Природни науки, професионално направление 4.2. Химически науки,
по научната специалност „Органична химия“, със срок на конкурса два месеца.

10. АС реши за нуждите на катедра Автоматизация на производството да бъде обявен конкурс  за
„главен асистент“  в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление
5.2.  Електротехника,  електроника  и  автоматика,  по  научната  специалност  „Автоматизация  на
производството“, със срок на конкурса два месеца.

11. АС прие промяна в наименованието на специалност в ОКС „магистър“ както следва: „Металургия
на цветните метали и сплави“ се променя на „Металургия на цветните и благородните метали“. 

12. АС реши да бъде продължен трудовия договор по §11 на доц. д-р инж. Илонка Василева Съйкова –
първо удължение.

13. АС реши  да  бъде  продължен  трудовия  договор  по  §  11  на  доц.  д-р  инж.  Венета  Димитрова
Първанова – второ удължение.

14. АС  реши  да  връчи  Почетния  знак  на  ХТМУ  на  доц.  д-р  инж.  Тодора  Масова  Рачева  –
Стамболиева, по случай 85 годишен юбилей.

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


