
Протокол № 42
Решения

на Академичния съвет, приети на заседание, проведено на 20.04.2022 г.

1. АС прие отчета за касовото изпълнение на бюджета на ХТМУ за първото тримесечие на 2022 г.

2. АС прие корекция в бюджета на ХТМУ съгласно писмо № 0416-26 от 06.04.2022 г. от МОН, на основание
чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на разпоредбите на чл. 91а от Закона за висшето
образование в размер на 487 991 лв.

3. АС  прие  доклад-самооценка  за  акредитацията  на  професионално  направление  5.2.  Електротехника,
електроника и автоматика.

4. АС реши да бъде разкрита нова специалност за ОКС  "Магистър": "Инженерна екология" на английски
език,  съгласно  проект  Проект  BG05M2OP001-2.016-0008-С02  „Иновации,  Наука  и  Образование  за  високо
качество и съответствие с пазара на труда в Технически университет-София и Партньори (ИННОТЕХ ПРО)“
между ТУ-София, ХТМУ и  асоциираните партньори - Technological University Dublin, University of Technology
of Troyes и Technical University of Cluj-Napoca.

5. АС прие учебния план и квалификационната характеристика на специалност  "Инженерна екология" на
английски език за ОКС „магистър“.

6. АС реши да бъде разкрита нова специалност за ОКС  "бакалавър": "Интелигентни системи и изкуствен
интелект",  съгласно  Проект  BG05M2OP001-2.016-0008-С02  „Иновации,  Наука  и  Образование  за  високо
качество и съответствие с пазара на труда в Технически университет-София и Партньори (ИННОТЕХ ПРО)“
между ТУ-София и ХТМУ.

7. АС прие учебния план и квалификационната характеристика на  специалност  "Интелигентни системи и
изкуствен интелект" за ОКС „бакалавър“.

8. АС реши да бъде разкрита  нова специалност  в  ОКС  „магистър” „Индустриални решения за  зелената
сделка”  в  професионално  направление 5.9  „Металургия“  във  връзка  с  реализиране  на дейностите  по
изпълнение на 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,  с  водещ бенефициент по проекта Бургаски свободен
университет  и  партньори Международно  висше  бизнес  училище  и  Химикотехнологичен  и  металургичен
университет.

9. АС прие учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Индустриални решения за
зелената сделка” в професионално направление 5.9 „Металургия“ за ОКС „магистър“.

10. АС реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ за нуждите на катедра
„Приложна  механика“,  в  научна  област  5.  Технически  науки,  професионално  направление  5.1.  Машинно
инженерство,  по  научната  специалност  „Приложна механика  (включително  трибология)  с  преподаване  на
немски език“, със срок на конкурса два месеца.

11. АС реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ за нуждите на катедра
„Технология  на  силикатите“,  в  научната  област  5.  Технически  науки,  професионално  направление  5.10.
Химични  технологии  по  научната  специалност  „Технология  на  силикатите,  свързващите  вещества  и
труднотопимите неметални материали)“, със срок на конкурса два месеца.

12. АС реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на катедра
„Металургични технологии, електротехника и електроника“,  в област на висше образование 5. Технически
науки,  професионално  направление  5.9.  Металургия,  по  научната  специалност  „Металургия  на  черните
метали“, със срок на конкурса два месеца.

13. АС реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност  „доцент“ на половин щат за
нуждите  на  катедра  „Инженерна  екология“,  в  област  на  висше  образование  5.  Технически  науки,



професионално направление  5.13.  Общо инженерство,  по научната специалност „Системи и устройства за
опазване на околната среда“, със срок на конкурса два месеца.

14. АС реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на катедра
„Металургични технологии, електротехника и електроника“,  в област на висше образование 5. Технически
науки,  професионално  направление  5.2.  Електротехника,  електроника  и  автоматика,  научна  специалност
„Електротехника“, със срок на конкурса два месеца.

15. АС реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на катедра
„Обща и неорганична химия“, в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.2. Химически науки, по научната специалност „Неорганична химия“, със срок
на конкурса два месеца.

16. АС реши да бъде включен в  издателския  план на  ХТМУ учебно помагало със  заглавие „Екология и
устойчиво  развитие“,  с  автори  доц.  д-р  инж.  Екатерина  Серафимова  и  д-р  инж.  Кремена  Деделянова  и
рецензент проф. д-р инж. Йончо Пеловски.

17. АС реши да бъде включен в издателския план на ХТМУ учебно помагало по „Маркетинг“, с автор гл.ас.
д-р Теодора Обретенова и рецензент проф. д. ик. н. Диана Иванова Георгиева.

18. АС  реши  да  бъде  включен  в  издателския  план  на  ХТМУ  учебник  по  „Основи  на  науката  за
наноматериалите“, с автор доц. д-р инж. Анна Станева и рецензент проф. дтн инж. Тодорка Владкова.

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

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


