
 

Протокол № 43 

 

Решения 

на Академичния съвет, приети на заседание, проведено на 18.05.2022 г. 

 

1. АС реши да бъде разкрита нова специалност от ОКС „магистър“ „Технологично предприемачество” на 

български и английски език, в професионално направление 5.13.Общо инженерство, във връзка с 

изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо 

качество и съответствие с пазара на труда с ТЕХнически университет- София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ 

ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна 

ос 2 и приоритетна ос 6 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейски социален фонд. 

2. АС прие учебния план и квалификационната характеристика на новата специалност от ОКС „магистър“ 

„Технологично предприемачество“ на български и английски език. в професионално направление 

5.13.Общо инженерство, с обучениe на български и английски език, във връзка с изпълнение на проект 

BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с 

пазара на труда и ТЕХнически университет – София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 2 и приоритетна ос 

6 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски 

социален фонд.  

3. АС реши проф. Режис Готие - член на екипа по „Теоретична неорганична химия“ към Института по 

химични науки в гр.Рен, Р.Франция  да бъде удостоен с почетно научно звание „доктор хонорис кауза“.  

4. АС прие финансовия отчет на Студентски съвет. 

5. АС прие бюджета на Студентски съвет за 2022 г. в размер на 8 000 лв. 

6. АС реши 20% от местата за прием в ХТМУ за учебната 2022/2023 г.  да бъдат заети от кандидат-студенти, 

завършили средно образование преди 2022 г. и участвали в ранно кандидатстване и записване.  

7. АС реши да обяви конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ за нуждите на катедра 

Биотехнология, в област на висше образование 5.Технически науки, професионално направление 

5.11.Биотехнологии, научна специалност „Технология на биологично активните вещества“, със срок на 

конкурса два месеца. 

8. АС реши да обяви конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ за нуждите на катедра 

Металургични технологии, електротехника и електроника, в област на висше образование 5.Технически 

науки, професионално направление 5.9.Металургия, научна специалност „Технологии, машини и системи 

за леярното производство“, със срок на конкурса два месеца. 

9. АС реши да бъде включен в издателския план на ХТМУ монографичен труд на тема „Електроотлагане и 

охарактеризиране на сплавни покрития и прахове на база преходни елементи (Ni и Co)“, с автор доц. д-р 

инж. Катя Игнатова, с общ обем 180 страници и рецензент проф. д-р инж. Иваня Маркова. 

10. АС реши да бъде включен в издателския план на ХТМУ учебно пособие по „Преносни явления при 

еластомерите“, с автор гл.ас. д-р инж. Петрунка Малинова и рецензент проф. дтн. инж. Николай 

Дишовски. 

 

 

 

РЕКТОР: 

проф. д-р инж. С. Терзиева-Желязкова 

 


