
 

Протокол № 45 

Решения 

на Академичния съвет, приети на заседание,проведено на 06.07.2022 г. 

 

1. АС прие отчет за касовото изпълнение на бюджета на ХТМУ за шестмесечието на 2022 г. 

2. АС прие корекция в бюджета на ХТМУ за 2022 г. както следва: 

 Съгласно писмо № 0416-38/31.05.2022 г. от МОН увеличава разходите за покриване на 

таксите на банковите преводи в размер на 8 500 лв. 

 Съгласно писмо № 0416-40/22.06.2022 г. от МОН увеличава разходите за издръжка и други 

текущи разходи – стипендии в размер на 153 000 лв. 

3. АС прие промени в размера на таксите на ДПДО както следва: 

 За „Инженерна педагогика“ – годишна такса в размер на 960 лв. 

 За „Български танци“ – семестриална такса в размер на 300 лв. 

4. АС бе запознат с хода на кандидатстудентската кампания. 

5. АС реши да бъде разкрита нова специалност за ОКС „Магистър“ „Химично и екологично 

инженерство (Chemical and environmental engineering)“ на английски език, съвместно с 

University of Alabama in Huntsville, САЩ съгласно проект BG05M2OP001-2.016-0013, 

"Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и 

Металургичен Университет". 

6. АС прие учебния план и квалификационната характеристика на новата специалност за ОКС 

„Магистър“ „Химично и екологично инженерство (Chemical and environmental engineering)“ на 

английски език, съвместно с University of Alabama in Huntsville, САЩ, съгласно проект 

BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на 

обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет". 

7. АС реши да бъде разкрита нова специалност в ПН 5.9. Металургия, за ОКС „Магистър“ 

„Сигурност на стратегически инфраструктури и производства“ в ПН 5.9. Металургия, съгласно 

Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за 

кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. 

8. АС прие учебния план и квалификационната характеристика на новата специалност за ОКС 

„Магистър“ „Сигурност на стратегически инфраструктури и производства“ от професионално 

направление, 5.9. Металургия, съгласно Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 

„Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически 

инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

9. АС реши да бъде разкрита нова специалност в ПН 5.9. Металургия за ОКС „Магистър“ 

„Кръгова икономика“, съгласно Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на 

образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и 

производства (МИKС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

10. АС прие учебния план и квалификационната характеристика на новата специалност в ПН 

5.9. Металургия за ОКС „Магистър“ „Кръгова икономика“, съгласно Проект BG05M2OP001-

2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, 



стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“, финансиран от Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

11. АС реши да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, за 

нуждите на катедра Физика, в област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика 

на кондензираната материя“, със срок на конкурса два месеца. 

12. АС реши да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“, за нуждите 

на катедра Полимерно инженерство, в област на висше образование 5. Технически науки, 

професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност „Технология на 

каучук и гума“, със срок на конкурса два месеца. 

13. АС реши да бъде включено в издателския план на ХТМУ на учебно помагало по  „Теория 

на металургичните процеси”, с автори гл.ас. д-р инж.  Даниела Григорова и д-р инж. Росица 

Паунова и положителна рецензия от доц. д-р инж. Владислава Пжебинда Стефанова. 

 

 

 

РЕКТОР: 

проф. д-р инж. С. Терзиева-Желязкова 

 

 

 


