
Протокол № 20

Решения
на Академичния съвет, приети на заседание, проведено на 20.01.2021 г.

1. АС прие промени в Правилника за определяне на нормативната и допълнителна учебна заетост
на академичния състав.

2. АС прие промени в таксите за общежитие.
3. АС обсъди програма на ХТМУ за изпълнение на правилата за условията и реда за предоставяне

на средства по чл. 105, ал. 1 от закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
на държавните висши училища.

4. АС прие корекция в бюджета на ХТМУ за 2020 г. в размер на 22 079 лв., съгласно писмо 0416-
61  от  29.12.2020  г.от  МОН,  в  изпълнение  на  Постановление  №  2019  от  11.09.2020  г.  на
Министерски съвет, министърът на образованието и науката извършва промяна по бюджета на
ХТМУ за 2020 г. както следва: Увеличава Трансферите по чл. 91 от ЗВО По т.III. Средства за
социално-битови разходи на студентите и докторантите. 1. Стипендии 22 079 лв.

5. АС прие промени в Правилника за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности в ХТМУ както следва:

РАЗДЕЛ  I,  Чл 5.  (12) (нова)  Изискванията  за  допустимост  на  кандидатите,  с  изключение  на
минималните национални изисквания и на изискванията по ал.9, се проверяват от Комисия по чл.
48 ал.2 от ППЗРАСРБ, в която се включват декана на факултета, за чиито нужди е конкурсът, и
ръководителят  на  катедрата,  който  е  направил  предложението  за  конкурса.  Председателят  и
останалите  членове  на  комисията,  както  и  техният  общ  брой,  се  определят  със  заповедта  на
ректора за назначаване на комисията.
РАЗДЕЛ  VI  Чл.  48 (3)  (изменение с решение на АС от 20.01.2021)  ФС избира кандидата  за
заемане на академичната длъжност по предложението на научното жури не по-късно от един
месец след внасянето му. Изборът се извършва от членовете на ФС, които притежават
образователната и научна степен „доктор”, чрез явно гласуване за или против. При наличие на
кворум от имащите право на глас, кандидатът се избира по вишегласие с обикновено
мнозинство.
РАЗДЕЛ VII, Чл. 51 (2) т. 7. (отменена с решение на АС от 20.01.2021 г.) (изм. с решение на АС
от 20.11.2019) да са включени в “Регистър на академичния състав и защитените дисертационни
трудове хабилитирани лица с наукометрични показатели” на НАЦИД.
6. АС обсъди кандидатстудентската кампания 2021/2022 г.
7. АС  прие  да  бъде  включен  в  издателския  план  на  ХТМУ  учебник  по  „Микропроцесорна

техника“ с автор доц. д-р инж. Атанас Атанасов, с рецензент доц. д-р инж. Андрей Мирев.

Допълнение към решения на АС № 19 от 16.12.2020 г.
АС утвърди разпределението на средствата от отчисления от УПД да бъдат насочвани за акции по
предаване на химикали с нарушена опаковка, без етикет или изтекъл срок на годност.

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


