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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Всички дейности през отчетната 2021 година бяха ориентирани в изпълнение на 

мандатната програма на академичното ръководство. Наложените ограничения дадоха 

своето отражение и поставиха известни ограничения.  

Последователно се изпълнява политиката на управление, която следва мисията, 

университетът да бъде водещ образователен център по профила си, да утвърждава 

позицията си на изследователска институция за фундаментални и приложни научни 

изследвания с национално и международно значение и престиж. 

Всички дейности следват водещия приоритет  - развитието на нашите студенти и 

младите изследователи. 

Основните резултати са в изпълнение на следните приоритети: 

- Обновяване на специалностите и усъвършенстване на образователното съдържание, 

включващо уменията, търсени от бизнеса, изискванията на новите професии и 

интернационализацията на висшето образование;   

- Подобряване на позицията ни на пазара на образователни услуги в България; 

- Развитие и подмладяване на академичния състав и провеждане на институционална 

политика за привличане на млади преподаватели; 

- Обновяване на изследователската инфраструктура и информационно осигуряване 

чрез всички налични проектни линии и партньорства; 

- Свързване на научните изследвания и иновациите за осигуряване на процеса от 

провеждане на научно изследване до реализация на продукт;   

- Ефективност на инфраструктурата и ресурсното и осигуряване. Подобряване на 

административните дейности и информационното обслужване чрез въвеждане на 

ИКТ в различни дейности и функции. 

- Поддържане на високите резултати от акредитация и висок рейтинг. 

 

Условия при които се реализира мандатната програма  

Втора година от пандемия и редица ограничения на дейности. Това определи и 

ограничения на дейности свързани с директни контакти със заинрересова  

Изпълнение на Стратегията за развитие на висшето образование в Р. България 

2021-2030 г. приета от 44-то Народно събрание от 17.12.2020 г., ДВ бр. 2 от 8.01.2021г.; 

Политика за развитие на Химикотехнологичния и металургичен университет - 

София, 

утвърдена със Заповед № РД09-1963/ 24.08.2020 г. на министъра на образованието и 

науката (публ. 31.08.2020 г.) 

Постановление № 283 от 19 август 2021 г. за приемане на Списък на професионални 

направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от ЗВО. 

Успешно включване на всички професионални направления в проекти по програмата 

“Модернизация на висшето образование”. 

 

https://mon.bg/upload/23785/zap1963_politika-HTMU-Sofia-31082020.pdf
https://mon.bg/upload/23785/zap1963_politika-HTMU-Sofia-31082020.pdf
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1. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

 

През отчетния период са разкрити 3 нови специалности за ОКС „Бакалавър“, и 1 нова 

специалност за ОКС „Магистър“, както следва: 

За ОКС „бакалавър“: 

- Технологичен дизайн на текстила и кожите; 

- Инженерна електрохимия и корозия; 

- Неорганични технологии. 

За ОКС „магистър“: 

-Индустриална логистика.  

Приети и утвърдени са учебните планове и квалификационните им характеристики. 

Новоразкритите специалности за ОКС „бакалавър“ са били специализиращи блокове към 

обединените през 2018г. специалности: Полимерно инженерство (с два специализиращи 

блока – „Полимерно инженерство“ и „Технологичен дизайн на текстила и кожите“) и 

Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия (с два специализиращи 

блока – „Неорганични химични технологии и Електрохимични технологии и защита от 

корозия). Разкриването им като самостоятелни специалности е продиктувано от нуждите на 

индустрията свързани с осигуряването на кадри в тези области с придобиване на 

специфични знания, умения и компетентности, необходими за осигуряването на качествени 

специалисти подготвени за конкретните нужди. Новите специалности ще влязат в план-

приема за учебната 2022/2023 година. 

Към специалността „Металургия“, е направена промяна в наименованието на 

специализиращия блок от „Металургия на цветните метали и сплави“ на „Металургия на 

цветните и благородните метали“ и е актуализиран учебния план в съответствие с 

изискванията на индустрията. Направени са частични промени в учебния план на 

специалностите “Биомедицинско инженерство“, „Химично инженерство“, „Дигитални и 

конвенционални печатни технологии и дизайн“. Актуализирани са учебните планове за 

ОКС „магистър“ за специалностите „Индустриална безопасност“ и „Природни и 

синтетични горива“. Направена е и промяна в наименованието на специалността за ОКС 

„магистър“ на „Металургия на цветните и благородните метали“ и е приет актуализирания 

учебен план. 

През отчетния период е актуализиран изцяло Правилника за учебна дейност и са 

направени частични допълнения в Правилника за определяне на нормативната и 

допълнителна учебна заетост на академичния състав и Правилника за прием на студенти в 

ОКС „бакалавър”. 

Разработен и внедрен е електронен график за провеждане на учебните занятията. 

Актуализирани са бланките за отчитане на натоварването на преподавателите, което се 

осъществява по електронен път през платформата на MOODLE. 

 

1.1.Кандидатстудентски дейности 
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1.1.1 Промяна в комуникационната стратегия на университета: 

- Акцент на рекламата върху представяне в социалните мрежи; 

- Създаване на рекламно видео за ХТМУ и изпращането му до училища в страната и 

чужбина; 

1.1.2. Осигуряване на достъп до информация за кандидатстване и обучение в университета: 

1.1.3. Организация на дейностите по кандидатстудентски прием: 

- Включване на специалностите от професионални направления 5.10. Химични 

технологии и 5.6. Материали и материалознание и специалност Металургия в Списък на 

професионални направления и защитени специалности; 

- Платформа за онлайн подаване на документи; 

- Онлайн изпити на кандидат-студенти; 

- Автоматично класиране на кандидат-студенти съгласно направения избор по 

специалност и успех; 

- Персонална онлайн проверка за приема на кандидат-студента; 

- Оптимизиране на съдържанието на кандидатстудентските документи в посока по-бързо 

и лесно попълване на документацията; 

Във връзка с кандидатстването и приема на студенти в ХТМУ е разработена и внедрена 

платформа за онлайн кандидатстване съвместно с Центъра за информационни ресурси.  

 

1.2. Промени в организацията на учебна дейност за 2021/2022 г. 

Въвеждане на платформа за електронно обучение на студенти MOODLE 

- Изграждане на бази данни със студенти; 

- Осигуряване на изпитни протоколи за оценки и кредити през платформата; 

- Разписи на занятия и изпитни дати; 

- Изграждане и осъвременяване на бази данни с курсове; 

- Осигуряване на възможности за провеждане на дейности по текущ контрол; 

- Осигуряване на възможности за провеждане на онлайн изпити; 

- Осигуряване на възможности за провеждане на дискусии в платформата; 

- Осъвременяване на интерфейса на платформата;  

- Свързване на базата от данни на кандидатстудентската платформа и съществуващата 

база данни за студенти към ХТМУ;  

- Създаване на нов интерфейс на графика за учебните занятия на сайта на университета; 

- Създаване на нов интерфейс на графика за изпитни дати на сайта на университета. 

 

1.3. Прием за учебната 2021/2022 година 

 

 За учебната 2021/2022 г. общият брой на записани студенти за ОКС „бакалавър“ е 

399 при заявени 541 бройки, което е 74% изпълнение на план-приема. Броят на записаните 

магистри за учебната 2021/2022 г. е 267 при заявени 283 бройки, което е 87% изпълнение 

на план-приема.  
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С най-висок процент на изпълнение на план-приема са професионалните 

направления по 5.10 Химични технологии, 5.9. Металургия, и 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика (Таблица 1.1). Добрите резултати от приема за 2021/2022 г. за 

професионалните направления с най-висок процент на изпълнение на план-приема могат да 

се дължат, както на засиления интерес от кандидат-студентите към инженерните 

специалности в отговор на търсенията на индустрията, така и с освобождаване на 

специалностите по направление 5.10 Химични технологии от заплащане на такси за целия 

период на обучение с ПМС № 283 от 19 август 2021 г., а специалността Металургия за ОКС 

„бакалавър“ придоби статут на защитена специалност от учебната 2020/2021г., 

осигурявайки безплатно обучение на всички приети по тази специалност студенти, с оглед 

записването и подготовката на кадри за нуждите на металургичната индустрия в България. 

 

Таблица 1.1. План-прием и изпълнение на план-приема за учебната 2021/2022г. 

 
 

1.4. Обучавани студенти 

Към 30.11.2021 г. в ХТМУ се обучават общо 1988 студенти: 1384 бакалаври и 604 

магистри. Разпределението на записаните бакалаври и магистри през учебната 2021/2022 г. 

по факултети, специалности и курсове е показано в Таблици 1.2 и 1.3. 

 

  

Таблица 1.2 Записани бакалаври за учебната 2021/2022 г. 

ФАКУЛТЕТ 
I II III IV V диплом. 

Р З Р З Р З Р З Р З Р З 

Факултет по 

химични технологии 
134 26 55 66 26 21 22 18 _ 19 38 53 

Магистър след

придобита

ОКС 

"бакалавър"

редовно задочно общо редовно редовно задочно общо % редовно %

5 Технически науки

5.2 Електротехника, електроника и автоматика 40 16 56 30 37 6 43 77% 29 97%

5.6 Материали и материалознание 45 15 60 35 40 1 41 68% 23 66%

5.9 Металургия 25 15 40 35 30 11 41 103% 29 83%

5.10 Химични технологии 192 44 236 120 171 19 190 81% 130 108%

5.11 Биотехнологии 50 11 61 25 29 5 34 56% 8 32%

5.13 Общо инженерство 63 25 88 38 39 11 50 57% 28 74%

Общо: 415 126 541 283 346 53 399 74% 247 87%

Шифър 

на ПН
Професионално направление

Утвърден прием съгласно Решение № 437 от 02.06.2021 

година на Министерски съвет за утвърждаване броя на 

приеманите за обучение студенти и докторанти в 

държавните висши училища и на-учните организации 

на 

Р България през учебната 2021–2022 година

Реализиран прием за учебната 2021/2022 година

Бакалавър / Магистър след средно 

образование

Бакалавър / Магистър след средно 

образование

Магистър след

придобита

ОКС "бакалавър"
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Факултет по 

химично и системно 

инженерство 

142 21 76 37 58 31 56 40 8 31 77 72 

Факултет по 

металургия и 

материалознание 

70 13 11 43 3 25 2 15 _ 12 17 46 

Общо за ХТМУ 346 60 142 14 87 77 80 73 8 62 132 171 

 

                        ОБЩ БРОЙ: 

Редовно: 663 действащи и 132 дипломанти 

Задочно: 418 действащи и 171 дипломанти 

ВСИЧКО:  1081 действащи и 303 дипломанти 

 

Таблица 1.3 Записани магистри за учебната 2021/2022 г. 

ФАКУЛТЕТ 

I II диплом. 

Р 
държавна 
поръчка 

Р 

платено 
З 

Р 
държавна 
поръчка 

Р 

платено 
З 

Р 
държавна 
поръчка 

Р 

платено 
З 

Факултет по химични 

технологии 
113 8 2 65 4 4 53 4 2 

Факултет по химично и 

системно инженерство 
86 10 1 44 2 5 38 1 5 

Факултет по металургия и 

материалознание 
50 2 2 36 2 1 34 2 3 

Общо за ХТМУ 249 20 5 145 8 10 125 7 10 

 

 ОБЩ БРОЙ: 

 Редовно: 394 и 125 дипломанти 

 Редовно платено:   28 и     7 дипломанти 

 Задочно:   15 и   10 дипломанти 

 ВСИЧКО: 437 и  142 дипломанти 

 

Забележка: В колоната „диплом.” е посочен броят на студентите, които са завършили 

семестриално, но не са се дипломирали. Студентските им права се пазят две години, след 

което се губят и е необходимо да се възстановят. 

 

Таблица 1.4 Записани магистри за учебната 2021/2022 г. по професионални направления 

Специалност 

ФХТ 

I II диплом. 

Р-дп Р-пл. З Р-дп Р-пл. З Р-дп Р-пл. З 

5.2. Електротехника, 

електроника и автоматизация 
29 4  15  2 8  4 
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5.6. Материали и 

материалознание 
23 2 2 21 2  8   

5.9. Металургия 29   15  1 26 2 3 

5.10. Химични технологии 131 8 2 67 4 4 61 4 2 

5.11. Биотехнологии 9 2  13   10   

5.13. Общо инженерство 28 3 1 14 1 1 11  1 

3.7. Администрация и 

управление 
 1   1 2 1 1  

ОБЩО 249 20 5 145 8 10 125 7 10 

 

 

ОБЩ БРОЙ: 

            Редовно: 663 действащи и 132 дипломанти 

            Задочно: 418 действащи и 171 дипломанти 

            ВСИЧКО:   1081 действащи и 303 дипломанти 

 

          За учебната 2021/2022 година, най-голям интерес от страна на новоприетите студенти 

в ОКС „бакалавър“ е проявен към следните специалности: Парфюмерия и козметика, 

Автоматика и информационни технологии, Индустриален мениджмънт, Химично 

инженерство, Полимерно инженерство, Фин органичен синтез, Металургия и Биоматериали 

за приложение в медицината, а за ОКС „Магистър“ най-голям интерес е проявен към 

специалностите: Информационни технологии, Индустриален мениджмънт, Системи за 

възобновяема енергия, Фин органичен синтез, Химично инженерство и Индустриална 

безопасност. Прави впечатление, че от предлаганите за обучение в ХТМУ общо 48 

магистърски специалности за 4 от тях няма кандидатствали студенти, а за други 5 има приет 

само по 1 студент. Тази тенденция е особено отчетлива при някои от специалностите за 

ОКС „магистър“ от професионалните направления 5.9. Металургия и 5.6. Материалознание. 

Необходимо е, за следващата учебна година да се предприемат действия относно 

обединяване на специалности с актуализиране на имена и прилежащите им учебни планове, 

които да бъдат в съзвучие с актуалните тенденции и търсения от индустрията. 

 

  

Остава притеснителна тенденцията относно броят на преминаващите в по-горен курс 

студенти. Така във II курс на учебната 2021/2022 г. са записали 71% от приетите студенти 

през 2020/2021 г., а в III курс се забелязва спад с 10% на записаните студенти от предходната 

учебна година. В тази връзка е необходимо деканите на факултетите, курсовите 

ръководители, както и ръководителите на специализиращи катедри да предприемат 

действия и да проследяват редовно процеса на обучение на  своите студенти, а при нужда 

да оказват и съдействие  
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Общият брой на прекъснали студенти за учебната 2021/2022 г. е 65 и остава на 

същото ниво, както предходната учебна 2020/2021 г. Броят на отстранените студенти за 

учебната 2021/2022 г. е 321, от които 262 бакалаври и 59 магистри. Причините за тази 

статистика са комплексни: трудно адаптиране към инженерния фундамент на ХТМУ, 

недобра подготовка в средните училища, голям брой работещи студенти и др. С оглед 

намаляване броят на прекъснали и отстранени студенти, се предприемат мерки с които да 

се помогне на студентите в учебния процес: всеки месец се обявяват изпитни дати по всички 

дисциплини, на които могат да се явяват както редовни, така и задочни студенти. Обявяват 

се допълнително часове, извън редовния график, за доизработване на пропуснати 

лабораторни упражнения от фундаменталните катедри като Неорганична химия и Физика 

за студенти, които не са успели да вземат часовете през семестъра. 

Дипломирането на зрелостниците е един от основните приоритети в обучението. 

Таблици 1.4 и 1.5 дават представа за броят на дипломираните студенти за учебната 

2021/2022 г. Броят на дипломираните студенти в ОКС „бакалавър” е 192, а броят на 

дипломираните студенти в ОКС „магистър“ е 166.  

 

Таблица 1.5 Дипломирани бакалаври през учебната 2021/2022 г. 

Факултет, специалност 
Бакалаври 

редовно обучение 

Бакалаври задочно 

обучение 

ФХТ 32 27 

Безопасност на производство и защита при бедствия и 

аварии 
 4 

Биоенергийни технологии и биопродукти 1  

Електрохимични технологии и защита от корозия  5 

Органични химични технологии  1 

Полимерно инженерство 1 5 

Природни и алтернативни горива 1 1 

Технологичен дизайн на текстила и кожите 1  

Технология на стъклото, керамиката и свързващите в-ва 3 3 

Целулоза, хартия и опаковки 1 2 

Фин органичен синтез 23 5 

Химична технология на текстила и кожите 1 1 

ФХСИ 64 37 

Автоматика и информационни технологии 7 11 

Биомедицинско инженерство 8 1 

Биотехнологии 16 4 

Индустриален мениджмънт 9 14 

Инженерна екология и опазване на околната среда 2 4 

Химично инженерство 11 3 

Химично и биохимично инженерство (на френски език) 5  
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Химично инженерство (на немски език) 6  

ФММ 8 24 

Енергийна и екологична ефективност в металургията 3 3 

Инженерни материали и материалознание 1 5 

Материалознание  2 

Металургия 3 9 

Металургия и мениджмънт 1 5 

ОБЩО: 104 88 

 

Таблица 1.6 Дипломирани магистри през учебната 2021/2022 г. 

Факултет, специалност 
Магистри редовно 

обучение 

Магистри задочно 

обучение 

ФХТ 49 8 

Безопасност на производствата 3 3 

Водородни технологии 2  

Еластични омрежени полимери 4  

Електрохимия и защита от корозия 3  

Неорганични вещества 5 1 

Полимерно инженерство 6  

Приложна аналитика 1  

Природни и синтетични горива 3  

Рециклиране на полимери  1 

Системи за възобновяема енергия 4  

Стъкло, керамика и свързващи вещества 7  

Фин органичен синтез 7 1 

Химични технологии в ядрената енергетика 2 1 

Целулоза, хартия и опаковки 2 1 

ФХСИ 76 18 

Автоматика и информационни технологии 4 2 

Биомедицинско инженерство 8  

Биотехнологии 13 2 

Екология и опазване на околната среда 3 1 

Индустриален мениджмънт 22  

Информационни технологии 12  

Стопанско управление 5  

Управление на качеството 1 13 

Химично инженерство 3  

Химично инженерство (на немски език) 5  

ФММ 14 1 

Инженерно материалознание (на английски 

език) 
1  

Материали на метална основа 1  
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Металознание и термична обработка на 

металите 
2  

Металургия на цветни метали и сплави 3 1 

Металургия на черните метали 1  

Нанотехнологии и наноматериали 2  

Силикатни материали 1  

Системи и устройства за опазване на околната 

среда в металургията 
3  

ОБЩО: 139 27 

 

 

 

1.5. Стипендии 

 Един от стимулите за повишаване успеваемостта на студентите е стремежът им да 

получават стипендии. Студентите се запознават с правилата за получаване на стипендии в 

началото на всеки семестър от страницата на университета.  Критериите за приложение на 

Постановление 90 на МС от 2000 г., се изготвят от Комисия по стипендиите, 50% от 

членовете на която са студенти. Комисията спазва изискването по Постановление 90 на МС, 

на отлични и много добри студенти да се предоставят стипендии само по показателя  

"среден семестриален успех", без изискване към дохода на семейството, като ХТМУ е 

възприело това да са всички студенти с успех над мн. добър 5. 

Размерът на максималната стипендия от 2020 г. е 180 лв., на минималната – 85 лв. 

Най-високата стипендия не винаги е 180 лв., защото това зависи от броя на студентите, 

подали молби и отговарящи на условията и от общата сума за стипендии в бюджета на 

университета. Минимумът от 85 лв. винаги се спазва. Увеличена е и стипендията на 

студенти от балканския регион на 240 лв. 

В ХТМУ всички специалности бакалаври и магистри, държавна поръчка, са от 

приоритетните професионални направления: 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматизация, 5.6 Материали и материалознание, 5.9 Металургия, 5.10 Химични 

технологии, 5.11 Биотехнологии, 5.13 Общо инженерство. Студентите, които отговарят на 

условията за успех имат право да получат и втора стипендия. Комисията определя 

границата за успех, над която студентите получават втора стипендия, както и размера на 

стипендията.  

От миналата учебна студентите от професионални направления: 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматизация, 5.6 Материали и материалознание, 5.9 Металургия, 5.10 

Химични технологии, 5.13 Общо инженерство имат право и на трета стипендия в размер на 

100 лв., ако имат определен успех от положени изпити от матурата през същата година, в 

която са и кандидат-студенти. Критериите се определят от МОН и са еднакви за всички. 

За изминалия период двама студенти получиха награда от Ректора на ХТМУ за 

постигнати успехи. Това са: 
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– Атанас Шопов, от специалност Биотехнологии, спечелил наградата Студент на 

годината в категория Технически науки от Национален конкурс 2020 г., организиран 

от Националното представителство на студентските съвети. 

– Дарина Димитрова – студентка от специалност Химично инженерство – спечелила 

златен медал в категория жени от Националния университетски шампионат по 

шахмат 2021 г. 

 

 

 

 

 

Таблица 1.7 Студентски стипендии за летен семестър на учебната 2020/2021г.  

Вид стипендия Брой 
       Сума 

    на месец 
Обща сума 

Бакалавър, Магистър 6.00 65 150.00 48 750.00 

Бакалавър, Магистър 5.50-5.99 83 125.00 51 875.00 

Бакалавър, Магистър 5.00-5.49 69 100.00 34 500.00 

Бакалавър, Магистър 4.50-4.99 14 90.00 6 300.00 

Бакалавър, Магистър 4.00-4.49 2 85.00 850.00 

Бакалавър, Магистър 1 непол., 5.50-5.99 1 85.00 425.00 

Бакалавър, Магистър 1 непол., 5.00-5.49 3 75.00 1 125.00 

Бакалавър, Магистър 1 непол., 4.50-4.99 3 70.00 1 050.00 

Бакалавър, Магистър 1 непол., 4.00-4.50 4 70.00 1 400.00 

Бакалавър, Магистър с доход до 800.00лв. 1 70.00 350.00 

Бакалавър, Магистър майки 10 90.00 4 500.00 

Бакалавър, успех ДЗИ 11 100.00 5 500.00 

Магистър, майки за м.март 8 90.00 720.00 

Бакалавър, Магистър инв./сирак 1 120.00 840.00 

Бакалавър, Магистър по 103 ПМС 3 240.00 5 040.00 

 278  163 225.00 
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ОБЩО: 

Стипендия за обучение в приоритетно ПН 148 75.00 55 500.00 

Обща сума за летен семестър на учебната 2020/2021   

218 725 лв. 

 

 

 

Таблица 1.8 Студентски стипендии за зимен семестър на учебната 2021/2022г.  

вид брой сума на месец 
общо за три 

месеца 

Бакалавър,   6.00 9 180.00 4860.00 

Бакалавър,   5.50-5.99 49 160.00 23520,00 

Бакалавър,   5.00-5.49 50 140.00 21000.00 

Бакалавър,   4.50-4.99 6 120.00 2160.00 

Бакалавър,   4.00-4.49 4 100.00 1200.00 

Магистър,     6.00 38 180.00 20520.00 

Магистър,     5.50-5.99 24 160.00 11520.00 

Бакалавър, 1 непол.,  5.00-5.49 3 120.00 1080.00 

Бакалавър, 1 непол.,  4.50-4.99 2 100.00 600.00 

Бакалавър, 1 непол.,  4.00-4.49 2 85.00 510.00 

Бакалавър, социална 2 85.00 510.00 

Бакалавър,  магистър,   майки/бащи 27 120.00 9720.00 

Бакалавър,     инв./сирак 2 180.00 1080.00 

Бакалавър,     по 103 и 228 ПМС 3 240.00 2160.00 

Награда за постижения, еднократна 1 300.00 300.00 

Помощ за тежко материално положение 1 300.00 300.00 

ОБЩО: 223  101 040 лв. 

Стипендия за обучение в приоритетно ПН 170  60 180 лв. 



13 

 

Обща сума 

за трите месеца, зимен семестър на 2021/2022 
  161 220 лв. 

    

Разпределението на стипендии по професионални направления е представено в Таблица  

1.8.  

 

1.6. Отличени студенти през отчетния период 

Показател за качеството на обучение в ХТМУ са студентите отличили се с награди от 

престижни конкурси. За отчетния период наши студенти и докторанти получиха следните 

отличия: 

1. Атанас Шопов от специалност "Биотехнологии" спечели награда в направление 

„Технически науки“ в конкурса „Студент на годината“ и специалната стипендия на 

Аурубис България. 

2. Венцислав Баков, докторант от катедра „Органичен синтез“ спечели първа награда 

в направлевие "Металургия и химични технологии" на "Националния конкурс в областта на 

минното дело, геологията и металургията 2021", организиран от Научно-технически съюз 

по минно дело, геология и металургия. 

Таблица 1.9 Разпределение на стипендиите по професионални направления за 2021 г. 

Професионално 

направление 
I II III, IV V VI VII VIII IX 

X, XI, 

XII 

помощи 

награди 
общо 

5.2.Електротехника, 

електроника и 

автоматизация     

500 500 5990 2995 2995 2995 0 0 14325 300 30600 

5.6. Материали и 

материалознание    
470 470 4500 2250 2250 2250 0 0 12060 415 24665 

5.9. Металургия         

 
360 360 4960 2480 2480 2480 170 170 7650 0 21110 

5.10. Химични 

технологии             
16040 16040 47715 23645 23645 23645 630 630 95640 945 248575 

5.11.Биотехнологии                

 
6170 6170 10525 5135 5220 5220 650 650 19110 0 58850 

5.13. Общо 

инженерство            

 

2020 2020 9320 4660 4660 4660 170 170 17235 0 44915 

общо за ХТМУ 25560 25560 83010 41165 41250 41250 1620 1620 166020 1660 428715 
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3. Никол Жорж Донкова, ОС0463, 2-ри курс, специалност „Фин органичен синтез“,  

спечели втора награда от XVIII Национална младежка научно-практическа конференция 

11-12 ноември 2021 г.  

4. Никола Куванджиев спечели специалната стипендия на Аурубис България. 

5. Мартин Горанов спечели специалната стипендия на Аурубис България. 

6. Николай Николов спечели специалната стипендия на Аурубис България. 

7. Иван Тилов спечели специалната стипендия на Аурубис България. 

8. Траяна Долчинкова от специалност „Химично и биохимично инженерство“ спечели 

награда в Шестия международен конкурс по превод  "Трансформации 2021" за превода си 

от френски език. 

9. инж. Нора Ангелова получи наградата на "Аквахим" за най-добра дипломна работа 

по химия, защитена през 2020, в националния конкурс, организиран от Федерацията на 

научно-техническите съюзи и Съюзът на химиците в България. 

10. Борислав Йотов спечели второ място по шахмат в “Летен университет”, организиран 

от Национално представителство на студентските съвети. 

11. Дарина Димитрова, студентка трети курс специалност "Химично инженерство 

спечели златния медал в категория жени и се класира на второ място в общото класиране в 

Националния университетски шампионат по шахмат Есен 2021. 

12. Иван Нейков от специалност „Химично инженерство“ спечели стипендията на КЦМ. 

 

1.7. Издателска дейност 

През отчетния период са издадени следните нови учебници и учебни помагала, 

представени в таблицата. 

 

Таблица 1.10 Издадени учебници и учебни помагала за 2021 г. 

Автори Заглавия 

Екатерина Серафимова Екология и устойчиво развитие 

Елена Колева Приложна статистика 

Георги Кондев Анализ на производствено- стопанската дейност 

Андрей Мирев Електротехника и електроника 

Станислава Владимирова Дизайн на биологично активни вещества 

Данчо Даналев Фармацевтични биотехнологии 

Николай Карев Организация на производството 

  

Продължава и дейността по поддържане в наличност на издадените заглавия в 

електронен вариант. Заглавията са защитени с депозиране в Отдел „Депозиране, набавяне и 
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регистрация на национална книжнина“ на Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий” – Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.  

 

1.8. Чуждоезично обучение 

1.8.1 Център за немскоезично обучение (ЦНЕО) 

Обучението по специалността „Химично инженерство“с преподаване на немски език 

се провежда в две образователни степени – бакалавър и магистър. Учебните програми са 

съставени в съответствие с тези на ХТМУ и на два от утвърдените в областта на обучението 

на специалисти по химично инженерство немски университети – Технически университет 

Хамбург-Харбург и Университет Ото фон Герике, Магдебург. Успешно завършилите всяка 

от двете образователно-квалификационни степени получават съвместна българо-немска 

диплома, като за изработване на бакалавърска дипломна работа са предвидени 3 м., а за 

магистърска – 6 м.  Студентите от ІІ и ІІІ курс на специалността се изпращат в Германия на 

летен стаж с продължителност съответно 2 и 3 м. Финансирането на магистърските 

дипломни работи, а също на летния стаж, след 3 курс, е съвместно от средства на програмата 

Еразъм и ДААД, докато останалите форми на студентска мобилност се поемат изцяло от 

ДААД, под формата на основен и допълнителни договори. През тези периоди на обучение, 

студентите се разпределят в университетски научно–изследователски и учебни 

лаборатории в Германия от сферата на химичните технологии и инженерната химия, 

получават индивидуални задачи (теми) за практическа и дипломна работа, подготвят ги 

писмено и се явяват на защита пред колоквиума на съответната катедра. Оценките от 

практикума се нанасят в главната книга, а тези от защитите на дипломните работи се 

предоставят на Държавната изпитна комисия по „Инженерна химия” в ХТМУ. През 

последните 12 години се провеждат ежегодни учебни екскурзии за студентите от І курс, 

финансирани от ДААД, с цел запознаване със специалността чрез посещение на водещи 

немски партниращи университети и промишлени предприятия от сферата на опазване на 

околната среда и биоинженерни технологии  (ТУ Хамбург – Харбург; голямата 

металургична компания NDA –Aurubis  в Хамбург и др.).  

Финансовите рамки на дейността на ЦНЕО, през изминалия четиригодишен период, 

са обобщени в Таблица1.11 и Фиг. 1.1 и 1.2: 

 

Таблица 1.11 Източници на финансиране по години 

Източници на финансиране,  лв. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

ДААД 108 259 52 045 121 261 121 261 

Програма „Еразъм“ 21 827 35 205 30 707 

 

27 577 

(очаквани) 

Общо 130 086 87 250 151 968 148 838 
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Фиг. 1.1 Съотношение на средствата за финансиране по години 

 

За целия период сумите на основния договор са около   

120 000 – 124 000 хил. лв., а на допълнителните договори – в границите на 10 – 15 хил. лв. 

годишно.  

Общо финансирането от всички източници е в рамките на 87 – 150 хил.лв. годишно. 

За периода цялостното финансиране е 518 140 лв. Намаленото финансиране за 2020г. е 

резултат от настъпилата пандемична обстановка, която доведе до невъзможност да се 

проведат по-големия брой от планираните мобилности за тази година. С разрешение на 

ДААД, от неизползваните средства за мобилност на преподаватели и студенти (21 901 лв.) 

през 2020 г. бяха закупени компютри за оборудване на зала, в която да се провеждат 

практикумите по специализиращите дисциплини и някои дисциплини от основния курс на 

немскоезичната специалност. От 2020 г., обаче, се увеличават стипендиите за мобилност на 

студентите и така нараства и цялостната сума, отпускана от ДААД за финансиране на 

специалността. Тази тенденция се обяснява с нарастване на сумата, която е средно 

необходима за издръжката на един студент в Германия. Трябва да се отбележи, че въпреки 

продължаващата пандемична ситуация мобилността на студентите постепенно се 

възстанявова – за 2021г. са осъществени общо 18 мобилности на студенти по линия на 

немско езичната специалност. За лятото на 2022г. са планирани общо 17 мобилности на 

студенти от немскоезичната специалност в Германия. 

Разпределението на средствата от основния договор с ДААД за отчетния период е 

представено на фиг.1.2. 

Източници на финансиране на специалността 
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 Фиг. 1.2 Разпределение на средствата от основния договор с ДААД 

 

Основната част от средствата са насочени към студентите и българските 

преподаватели, преди всичко за реализация на тяхната мобилност в немски университети. 

Забелязва се периодично намаляване на средствата за студентите, за сметка на тези за 

преподавателите, за последните 5 години, което се дължи на отказ на част от студентите да 

пътуват за Германия поради лични причини или поради необходимостта да прекъснат 

обучението си и да надградят познанията си по немски език.  

 

Представа за студентската мобилност през периода дава фиг. 1.3. 

 

 
Фиг. 1.3. Участие на студенти в мобилност в Германия 

 

Средно за периода, половината от обучаваните в специалността, са осъществявали 

мобилност в Германия, като преди 2020г. процентът е достигал 85, а за 2020г. е едва 11%, 

но през 2021г. възлиза на 48% въпреки епидемиологичната ситуация. Това безспорно е 
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гаранция за поддържане на интереса към нея, както и за повишаване на качеството на 

обучение. 

Общо за периода, по линия на ДААД 7 преподаватели от ХТМУ са осъществили 

мобилност в Германия, а 5 немски – в България. Съотношението е показано на фиг.1.4. 

 
Фиг. 1.4. Мобилност на немските и българските преподаватели 

 

Средната успеваемост при бакалаврите за периода е 64.6 %, а при магистрите – над 

80 % (Таблица 1.12).  

 

Таблица 1.12. Успеваемост на студентите по години – бакалаври и магистри 

Година на 

записване 

Бр. записани 

студенти 

Бр.  

защитили, 

2019г. 

Бр. 

защитили, 

2020г. 

Бр. 

защитили, 

2021г. 

Успеваемост, % 

2015/2016 11 5   45 

2016/2017 7  6  86 

2017/2018 8   5 63 

2018/2019 8    - 

2019/2020 9    - 

2020/2021 12    - 

2021:2022 9    - 
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2019г. 
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защитили, 

2020г. 

Бр. 

защитили, 

2021г. 

Успеваемост, % 

2018/2019 3 3   100 

2019/2020 5  2 (немска защита)  40 

2020/2021 2   3 150 

2021/2022 1   Очаква се  
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Дейности на ЦНЕО за отчетния период: 

1. Организиране на курсове по немски език за студенти, финансирани със средства от 

ДААД. През последните години броят на приетите в немската специалност, които имат 

недостатъчни познания по език, непрекъснато расте. Това наложи от 2012 г. в ХТМУ 

да се провеждат езикови курсове за студентите от немската специалност, които през 

последните 5 години са изцяло финансирани от ДААД. Поради съществуващия рязък 

контраст в познанията на новоприетите студенти по немски език, от 2017 г. се 

организират само курсове за начинаещи и средната сума, която е получавана като 

субсидия от ДААД за тези курсове е от порядъка на 6 300 лв. годишно, като тя се 

изразходва за изплащане хонорари на преподавателите по немски и за режийни 

разходи. 

2. Организиране на посещения на български преподаватели в Гьоте институт, с цел 

повишаване езиковата им квалификация и подготовка – 8 преподаватели са участвали 

в общо 13 езикови курса. 

3. Осигуряване на дарения от ДААД – книги, апаратура и компютърна техника, с които 

са обзаведени учебни лаборатории и компютърна зала в катедри „Инженерна химия”, 

„Биотехнологии”, „Физична металургия и топлинни агрегати” и Центъра за 

немскоезично обучение. Общата сума на даренията е 33 756 лв. 

4. Общото заключение, което може да е направи за дейността на ЦНЕО през отчетния 

период е, че тя се развива устойчиво, с добри практики, които трябва да се 

затвърждават, но е необходима по-голяма активност в търсенето и намирането на 

студенти, а също така и посещаемост на курсовете по немски език от преподавателите, 

за да се поддържат по-високите нива на финансиране на специалността от ДААД. 

 

1.8.2. Център за френскоезично обучение (ЦФО)  

Дейностите осъществявани в рамките на ЦФО „Химично и биохимично 

инженерство“ през отчетния период 2021/2022 академична година са насочени към: 

- развитие на дейността на ЦФО в условията на пандемия, Ковид 19 във всички 

аспекти: учебна дейност, международни отношения (студентска и 

преподавателска мобилност, междууниверситетски и институуционални 

отношения); 

- разширяване на входящата мобилност за цялата или част от учебната програма. 

- идентифициране и финализиране на подхода за компетентност; 

- усъвършенстване на подхода за качество на ниво ЦФО чрез определяне на 

основните показатели, което ще доведе до устойчивото му развитие; 

- разширяване и задълбочаване на международните контакти и сътрудничество с 

научна и педагогична насоченост с цел повишаване на качеството; 
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- развитие на Съвета за усъвършенстване (консултативен орган), като се осигури 

достатъчно участие на представители на индустрията; 

- разработване на участието на фирмите в учебната програма; 

- усилване на преподаването по английски език и утвърждаване на тест за външна 

оценка; 

- усилване на частта от преподаването на хуманитарните и социални дисциплини 

и идентифициране на съответните умения; 

- развитие на разпознаваемостта на ЦФО; 

- продължаване на рехабилитацията на помещенията с цел увеличаване на приема; 

 

 Студенти и докторанти участваха при съвместно ръководство с френски 

университети в Научната сесия през месец май 2021 в ХТМУ. Наградени са студенти от 

ЦФО за представени научни резултати. 

 

Учебна дейност. В ЦФЕО се обучават 30 студенти. От тях 10 са приети през 

настоящата академична година. 

През отчетния период, входящата мобилност се изразява в 8 студента за пет месеца 

обучение в ХТМУ (програма Еразъм плюс),  от Технологичния университет в град Компиен 

и университета на град Поатие, Франция. Договорени са двама студенти за следващия 

семестър от Университета Лион 1, Франция за изследователски стажове от 3 месеца. 

Приоритетна цел е устойчивостта на приема на студенти в ЦФО. Взети са 

решителни, планирани мерки от страна на Ръководството на ХТМУ и ЦФО: 

Поради ограниченията наложени от пандемията кандидатстудентската кампания 

беше изключително редуцирана. 

Всички планирани командировки са отменени. 

 

ЦФО Участва в международния салон на образованието, организиран от Кампус Франс и 

Френския институт в София. Салонът се проведе в един ден, онлайн 

 

Международни отношения и партньорство.  

Преподавателската мобилност включва посещение в ЦФО с цел преподаване на 5 

преподаватели от Франция 1 от Румъния, Университета в Тимишоара. 

Беше реализирана една мобилност по Еразмус от проф. дн Емин Байрактар от 

Сюпмека, Франция. В периода на престой му беше присъдено почетното звание Доктор 

Хонорис Кауза на ХТМУ. 

Гл.ас. д-р Ивелина Иванова по програма Еразмус осъществи мобилност от 13 до 16 

октомври 2021 в Политехническия университет в Букурещ, Румъния. 

Планираните 3 входящи мисии с цел обучение на френски преподаватели от 

Université Savoie Mont Blanc, Сюпмека и Екол де Мин от Сент Етиен, Франция бяха 

отменени. 
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Две финансиране за стипендия по програмата « Научен престой на високо ниво » 

бяха осигурени по линия на френското правителство. 

Единият престой беше реализиран в Университета на град Реймс, а другият беше 

отложен за 2022 год. поради пандемична обстановка. 

 

Финансиране на ЦФО 

Разпределението и източниците на средствата за финансиране и дейностите за периода са 

представени в Таблица 1.12. 

 

Таблица 1.13 Финансирани дейности и източници на финансиране 

Финансирани дейности за 2020/2021 г. лв. 

Целево финансиране на ЦФЕО от Френския културен институт 1953 лв. 

Проект с Университета на Версай, Франция. нереализиран 

Проект: НТС/Франкофония 01/4 от 18.10.2018г.: „Използване на 

биоматериали за усилване на стоманобетонни конструкции“, 

финансиран от Фонд „Научни изследвания” и АФУ 

27108, 22  

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

2018 г. –  БЪЛГАРИЯ – ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА „РИЛА“: Рила 

01/5 от 21.09.2018г., „Усилване на стоманобетонни конструкции 

посредством композитни материали при постоянно натоварване“ 

23286,89 лв. 

Проект: „Конституиране на регионална мрежа в областта на 

иновативните технологии в Централна и Източна Европа: 

Изследователски и иновационен център – Нови материали и 

процеси“, финансиран от Агенцията на Франкофонските 

Университети. Партньори в проекта са ХТМУ, Университета в град 

Реймс Шампан – Арден, Франция; Висшето училище по механика в 

Париж, Франция, Висше училище по механика в Париж, Франция, 

Supméca, France, Университетска политехника в град Тимишоара, 

Руминия, Université Polytechnique de Timisoara, 2021-2022. 

6500 Евро 

  

Проект: 2021, КП-06-Н57/13, ФНИ – Фундаментални научни 

изследвания, Изследване на механичното поведение на 

стоманобетонни конструкции усилени с естествени композитни 

материали, Продължителност – 36 месеца, Участник Университета в 

град Реймс, Шампан - Арден, Франция. 

170000 лв. 

Общо 235 061,00 лв. 

 

През отчетния период, ЦФО-ХБИ осигурява обучение и научна дейност, чрез 

следните основни международни партньори: 

- Агенция на френските университети (АФУ); 
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- 22 френски университета – партньори, чрез двустранни договори за академичен 

обмен по европейската образователна програма Еразмус в областите: Химия, Инженерна 

химия, Материалознание, Екология, Математика, Технологии; 

- 7 регионални технически университета в: Румъния (Плоещ, Политехниката в 

Тимишоара; Политехниката в Букурещ; Университета на Яш); 

- Френски културен Институт в София, Посолство на Франция в България. 

За отчетния период, ЦФО има сключени двустранни договори по програма Еразмус 

с 18 университета и института, 6 тристранни и 4 рамкови договора. 

Партньори в двустранните договори: 

- Политехника – Тулуза (INP de Toulouse – Universite pilote, Universite Paul Sabatier –

Toulouse III – ENSIACET); 

- Университет "Пиер и Мария Кюри" – Париж (Universite Pierre et Marie Curie (Paris 

VI)); 

- Университет Париж-13 (Universite Paris 13); 

- Технически университет - Лил (Universite des sciences et technologie de Lille (Lille 

I)); 

- Висше училище по химия – Монпелие (Universite Montpellier II); 

- Университет, Нант (Universite de Nantes); 

- Национална политехника Тулуза (Institut National Polytechnique de Toulouse); 

- Университет, Мец (universite de Metz); 

- Университет, Реймс,Шампан-Арден, Франция; 

- Университет, Монпелие (Universite de Montpellier); 

- Технологичен университет, в Троа (Université Technologique de Troyes). 

Партньори в тристранните договори са ХТМУ, Асоциацията на френските 

университети и следните френски университети и организации: 

- Federation Gay Lussac; 

- ENSIACET – INP de Toulouse; 

- ENS de Chimie de Rennes; 

- ENS de Chimie de Montpellier; 

- Université Paris XIII – Institut Galilée, LIMHP; 

- Université de Reims Champagne Ardenne. 

- Ecole des Mines de Douai, France 

Рамкови договори с участието на ЦФЕО: 

- Université de Savoie, Chambéry: Accord de coopération;  

- Université de Lille I – ENSCL: Accord de coopération; 

- Université de Metz: Accord de coopération; 

- INSA de Lyon: Accord de coopération. 
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Продължава процеса на усъвършенствана на учебната програма и учебните планове 

на специалността Химично и биохимично инженерство, съгласно новите изисквания в 

ХТМУ и представените оценки и забележки от предходната акредитация от КИЗ, Франция.  

Прецизира се структурната дейност на ЦФО, с разширяване на консултативната роля 

и участие в подготовка на специалисти от индустрията: Изграждане на консултативен съвет 

за усъвършенстване и пряко участие в журирането на стажове и дипломни работи. 

Организирани са три срещи с представителите на Френския културен институт и 

АУФ, отговарящи за обучението по френски език в средното образование и за между 

университетските и научни отношения с република Франция. 

Нa 31 януари и 1 февруари ЦФО, ХТМУ участва в двудневния Колоквиум на 

Комисията на инженерни звания КИЗ. Целта е уточняване на критериите и с индивидуални 

срещи за предстоящите през 2022/2023 год. акредитационни кампании на висши инженерни 

училища. 

 

1.8.3 Център по материалознание (ЦМ) 

Центърът по материалознание при ХТМУ изцяло организира, управлява и провежда 

обучението за магистри по специалността „Инженерно материлознание с преподаване на 

английски език” (Materials Science and Engineering), и координира обучението на 

чуждестранни студенти, пристигащи по международни програми и споразумения, от 

съответстващи на тази специалности.  

 През отчетния период (2021 година) в Центъра по материалознание са обучавани един 

български студент, който успешно защити дипломна работа през юли 2021, един студент от 

Турция и двама студенти от Казахстан. Чуждестранните студенти се обучават в Центъра по 

Материалознание па програмата „Еразъм+“. В края на 2021 година беше подписан договор 

по същата програма за провеждане на тримесечна практика на един студент от Турция, 

която ще се проведе през 2022 година в нашия университет и Alcomet – Шумен. 

 

1.8.4. Деканат за продължаващо и дистанционно обучение /ДПДО/ 

Обучението в Деканата за продължаващо и дистанционно обучение /ДПДО/ 

традиционно се провежда под формата на дългосрочни и краткосрочни групови и 

индивидуални специализации. 

В направлението „Следдипломно обучение” през учебната 2020/21 г. са проведени 

следните дългосрочни и краткосрочни групови и индивидуални специализации: 

В Школата по „Инженерна педагогика” се проведе обучението на поредния 34 

випуск. Успешно завършилите специализацията придобиват професионални 

квалификации: „Учител по химия и опазване на околната среда, общотехнически и 

специални учебни предмети” и „Учител по общотехнически и специални учебни предмети“, 

в зависимост от професионалната им квалификация от висшето образование. Обучението е 

задочно. По випуски през последните пет години броят на обучаваните специализанти е 

както следва: 2016/17 – 12; 2017/18 – 15; 2018/19 – 29; 2019/20 – 32; 2020/21 – 27. От 
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посочените данни се установява, че през разглеждания период броят на желаещите да се 

обучават в тази специализацията се е увеличил с над два пъти. Увеличеният прием е 

следствие на предприетите през последните години дейности и мерки за преодоляване 

недостига на педагогически специалисти и мотивиране на младите хора да изберат 

учителската професия чрез поетапно повишаване на средствата за възнаграждения, което 

доведе до значително повишения интерес към педагогическата специализация, която е една 

от първите и най-желани специализации в ДПДО.  

  Под формата на индивидуална дългосрочна специализация през 2020/21 година 

е проведено обучение на един специализант в направлението „Мениджмънт на околната 

среда”. 

  През отчетния период са проведени две индивидуални кракосрочни 

специализации, на теми: „Статистически методи за анализ и управление на процеси“ и 

„CAD/CAE в индустриалното проектиране“. 

За студентите от „Химично инженерство с преподаване на немски език” и 

студенти от други специалности на ХТМУ е проведен езиков курс по немски език, 

финансиран от DAAD за нива В1 и В2, в който броят на обучаваните през учебната 2020/21 

година е – 8 студента.  

Постъпилите приходи в Деканата за продължаващо и дистанционно обучение от 

направлението „Следдипломно обучение” за отчетния период са представени в Таблица 

1.13. 

 

 Таблица 1.14 Приходи в ДПДО от следдипломно обучение 

Учебна  

година 

Приходи 

/в лв./ 

Разходи  

/в лв./ 

Отчисления за ХТМУ  

/в лв./ 

2020/21 г. 30 620 10 293 12 248 

 

В направлението „Паралелно обучение”, което е двугодишно, за придобиване на 

допълнителна професионална квалификация се предлагат атрактивни специализации, като 

се следи пазарния интерес и се актуализира предлаганата тематика за обучение. Приемът за 

паралелно обучение се извършва в началото на летния и зимния семестър на всяка учебна 

година. Освен от ХТМУ в ДПДО се обучават студенти и от: СУ „Св. Климент Охридски”; 

„Технически университет - София”, „Университет за национално и световно стопанство”, 

„Лесотехнически университет”, „Минногеоложки университет”, „Нов български 

университет”, „Югозападен университет”, „УНИБИТ”, „УАСГ”, „Медицински университет 

- София”, „Национална художествена академия”, „Висше училище по телекомуникации и 

пощи” и др. 

Броят на студентите обучавани в направлението „Паралелно обучение” през зимен и 

летен семестър на 2020/21 учебна година и през зимния семестър на учебната 2021/22 

година са представени в Таблица 1.15.  
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Таблица 1.15 Брой студенти, обучавани в паралелно обучение по семестри 

 

Специализации 

Семестри 

Зимен 

2020/21г. 

Летен 

2020/21г. 

Зимен 

2021/22г. 

Митническа дейност 89 64 67 

Финансов мениджмънт 64 73 83 

Български танци 15 13 9 

Връзки с обществеността (PR) 37 33 35 

Енергийна и екологична ефективност 19 15 12 

Индустриален бизнес и предприемачество 52 51 52 

Парфюмерийни и козметични продукти 19 19 12 

Всичко: 295 268 270 

За сравнение с периода 

Септември 2018-Октомври 2019 

 

299 

 

292 

 

309 

 

 От данните в Таблица 1.15 могат да се направят следните изводи: 

  - Наблюдава се устойчив интерес към тази форма на обучение. Най-голям 

интерес се проявява към специализациите „Митническа дейност”, „Финансов 

мениджмънт”, „Индустриален бизнес и предприемачество” и „Връзки с обществеността“ 

  - Средният брой обучавани студенти в Деканата за един семестър от 

направлението „Паралелно обучение” през разглеждания период е 278. 

Смесена форма на обучение – присъствена и дистанционна се прилага в 

специализацията „Индустриален бизнес и предприемачество”. 

Деканатът за продължаващо и дистанционно обучение при обявяване на 

специализациите се съобразява с търсенето на потребителите на кадри, интереса на младите 

хора и тенденциите на пазара на образователни услуги, което рефлектира в устойчивия 

интерес към неговите специализации.  

  През периода октомври 2020 – септември 2021 г. в Деканата за продължаващо и 

дистанционно обучение успешно са се дипломирали 121 специализанти. По специализации 

техният брой е: „Инженерна педагогика – 22, „Митническа дейност” – 35, „Финансов 

мениджмънт” – 24, „Индустриален бизнес и предприемачество” – 23, „Връзки с 

обществеността“ – 8, „Енергийна и екологична ефективност“ – 1, „Аналитика“ – 2, 

„Парфюмерийни и козметични продукти“ – 5, индивидуална специализация „Мениджмънт 

на околната среда” – 1. 

В направление „Дистанционно обучение” основните усилия са насочени към 

представяне на учебното съдържание в подходяща форма, като в специализацията 
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„Индустриален бизнес и предприемачество” е въведена смесена форма на обучение – 

присъствена и дистанционна. 

Деканатът за продължаващо и дистанционно обучение, при обявяване на 

специализациите, се съобразява с търсенето на потребителите на кадри, интересът на 

младите хора и тенденциите на пазара на образователни услуги.  

Постъпилите приходи в Деканата за продължаващо и дистанционно обучение от 

направлението „Паралелно обучение” за отчетния период са представени в Таблица 1.16.  

 

  Таблица 1.16 Приходи в ДПДО от паралелно обучение 

Учебна година Приходи 

/в лв./ 

Разходи 

/в лв./ 

Отчисленияза ХТМУ 

/в лв./ 

2020/21 г. 134 720 33 132 53 888 

2021/22 г. 

/зимен семeстър/ 

 

73 780 

 

17 146 

 

29 512 

Всичко 208 500 50 278 83 400 

 

 Средно приходите в ДПДО от „Паралелно обучение” за един семестър са в размер 

на 69 500 лв. 
 Сумарно приходите в ДПДО от следдипломно и паралелно обучение през 2020/21 

учебна година са в размер на 165 340 лв., а отчисленията за ХТМУ са в размер на 66 136 лв. 

Сравнявайки тези приходи с получените през предходната 2019/20 учебна година /които са 

в размер на 161 611 лв./, може да се твърди, че се наблюдава макар и минимален темп на 

ръст на приходите в ДПДО. 

 

1.10 Функциониране на системата за оценяване и поддържане качеството на 

обучение (СОПКО) 

 

СОПКО 

Предвид затрудненията от ограничените присъствени занятия, дейностите по СОПКО 

се ограничиха до задължителните анкетни проучвания за удовлетвореност от 

преподаването във връзка с атестиране на преподавателите. В хода на приема се проведе и 

изследването за интереса към специалностите на кандидатстудентите – бакалавър 2021г. 
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Таблица 1.17. Оценка на факторите, определящи интереса към инженерните 

специалности 

 

№ Отговор  
2021/2022 

% (↑ 100 %) % 

1. Ценността на академичните знания и опит 94 44,1% 21,6% 

2. Интерес към конкретна специалност 152 71,4% 34,9% 

3. Научна работа 47 22,1% 10,8% 

4. Висок обществен статус 23 10,8% 5,3% 

5. Семейна традиция 12 5,6% 2,8% 

6. Стремеж към лидерство и кариера 108 50,7% 24,8% 

 Общ брой отговори 436 204,7% 100% 

 

 

Какво Ви насочи към инженерното образование в ХТМУ? 

 

№ Отговор  
2021/2022 

% (↑ 100 %) % 

1. 
Развитие на високо технологични фирми в 

отраслите 
102 47,9% 19,5% 

2. Доброто име на ХТМУ 79 37,1% 15,1% 

3. Формите на представяне на университета 21 9,9% 4,0% 

4. 
Признаване на кредити от средното във висшето 

образование 
9 4,2% 1,7% 

5. Признаването на оценки от матурите 30 14,1% 5,7% 

6. Възможност да продължа обучението си в чужбина 54 25,4% 10,3% 

7. Профилът на училището, което завършихте 28 13,1% 5,4% 

8. Престижа на професията инженер 111 52,1% 21,2% 

9. 
Заплащането в химическите и металургическите 

отрасли 
28 13,1% 5,4% 
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10. Възможности за електронно дистанционно обучение 29 13,6% 5,5% 

11. Безплатно обучение в определени специалности 32 15,0% 6,1% 

 Общ брой отговори 523 245,5% 100,0% 

 

Вашият избор на специалност в ХТМУ вероятно се основава на добри постижения по 

общообразователни и специални предмети? 
 

№ Отговор  
2021/2022 

% (↑ 100 %) % 

1. Химия 123 57,7% 24,6% 

2. Физика  37 17,4% 7,4% 

3. Математика 45 21,1% 9,0% 

4. Биология  98 46,0% 19,6% 

5. Технологични дисциплини 46 21,6% 9,2% 

6. Технически дисциплини 40 18,8% 8,0% 

7. Български език и литература  49 23,0% 9,8% 

8. История 22 10,3% 4,4% 

9. География 23 10,8% 4,6% 

10. Икономически дисциплини 17 8,0% 3,4% 

 Общ брой отговори 500 234,7% 100,0% 

 

 

Какво Ви помогна при избора на специалност в ХТМУ? 

 

№ Отговор  
2021/2022 

% (↑ 100 %) % 

1. Професията на родителите 20 9,4% 5,6% 

2. Информационните материали на специалностите 67 31,5% 18,6% 
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3. Учителят от средното училище  32 15,0% 8,9% 

4. Посещение в катедрите на университета 13 6,1% 3,6% 

5. Участие в състезание ''Студент за един ден“ 1 0,5% 0,3% 

6. Демонстрации в час от представители на ХТМУ 4 1,9% 1,1% 

7. Приятелски съвет 55 25,8% 15,3% 

8. Приложимостта й в повече сфери в икономиката  73 34,3% 20,3% 

9. Възможност за научна работа 56 26,3% 15,6% 

10. Съвети/информация от представители на ХТМУ 39 18,3% 10,8% 

 Общ брой отговори 360 169,0% 100,0% 

 

 

От къде се информирахте за различните специалности в ХТМУ? 
 

№ Отговор  
2021/2022 

% (↑ 100 %) % 

1. Дни на отворените врати  11 5,2% 3,3% 

2. Спортни форуми в ХТМУ 2 0,9% 0,6% 

3. Интернет сайта на ХТМУ 141 66,2% 42,0% 

4. Социални мрежи в Интернет 55 25,8% 16,4% 

5. Среща с преподаватели на ХТМУ  35 16,4% 10,4% 

6. Кандидат -студентска борса 2 0,9% 0,6% 

7. Рекламни материали на ХТМУ 19 8,9% 5,7% 

8. Студенти от университета 65 30,5% 19,3% 

9. Медии 6 2,8% 1,8% 

 Общ брой отговори 336 157,7% 100,0% 
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Кога решихте да продължите образованието си във висше училище? 

 

№ Отговор  2021/2022 

1. При избора на гимназия 66 31,0% 

2. В първата година на гимназиалния курс 40 18,8% 

3. След втората година 52 24,4% 

4. Преди матурата 55 25,8% 

 Общ брой отговори 213 100% 

 

 

Какво средно училище сте завършили? 

 

№ Отговор  2021/2022 

1. Природо-математическа гимназия 24 11,3% 

2. Професионална гимназия 94 44,1% 

3. Езикова гимназия  52 24,4% 

4. Гимназия СОУ 43 20,2% 

 Общ брой отговори 213 100% 

 

 

Група 

 

№ Отговор  2021/2022 

1. Мъж 95 44,6% 

2. Жена 118 55,4% 
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 Общ брой отговори 213 100% 

 

 

Населено място, в което сте завършили средното си образование 

 

№ Отговор  2021/2022 

1. Село 5 2,3% 

2. Град 140 65,7% 

3. Столица 68 31,9% 

 Общ брой отговори 213 100% 

 

 

Към каква образователна степен ще се стремите? 

 

№ Отговор  2021/2022 

1. Бакалавър 80 37,6% 

2. Магистър  98 46,0% 

3. Доктор 35 16,4% 

 Общ брой отговори 213 100% 

 

 

 
 

2. НАУЧНИ ДЕЙНОСТИ 

 

2.1. Основни приоритети на научните дейности в университета 

През отчетния период, научните дейности в ХТМУ са провеждани в съответствие с 

приетата и периодично актуализирана Стратегия за научни изследвания, както и с 

Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–

2030 г., „Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) на РБ 2014-2020 

г.“ и при отчитане на предвидените инструменти, условия и насоки от стратегически 

програми като Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура, 

Оперативната програма на Фонд „Научни изследвания“, Оперативната програма на 
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Националния иновационен фонд, Оперативната програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и други 

секторни програми, национални и европейски документи, както и с инструментите за 

изпълнението на Пътната карта на Европейското научноизследователско пространство 

(European Research Area Roadmap 2015-2020). 

Разработената стратегията на ХТМУ е с ясното разбиране, че науката, 

образованието, научните изследвания и иновациите трябва да бъдат насочени към решаване 

на икономическите, екологичните и социалните проблеми на обществото. Политиката на 

университета отчита необходимостта от повишаване на конкурентоспособността на 

създаваните от академичния състав научни продукти като фактор за подобряване на 

качеството на живота. 

Въпреки недостатъчното финансиране на научноизследователските дейности в 

ХТМУ през периода, може да се отбележи като успех поддържането на благоприятна среда 

за научна дейност, продължаващото интегриране на българската наука в Европейското 

изследователско пространство, развитието на научната инфраструктура, развитието на 

научния потенциал, все по-широкото участие на студенти в научните изследвания и др.  

 

2.2. Приоритетни задачи, организация и координиране на тяхното изпълнение  

През отчетния период се запази добре функциониращата система за цялостно 

координиране на изпълнението на приоритетните задачи, осъществявана от 

Научноизследователския сектор (НИС), от Научно-експертния съвет (НЕС) и от Комисията 

за контрол на процедурите по придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности (заменена с решение на Академичния съвет от 12.10.2020 г. с „Комисия за 

академично развитие – КАР“). За успешното изпълнение на задачите по 

научноизследователската дейност и разпространението на непрекъснато увеличаващите се 

обеми научна информация, своя принос дадоха Библиотечно-информационният център и 

специализираното научно списание, издавано от ХТМУ – JCTM и SEE.  

Основните цели на научноизследователските дейности в ХТМУ, през отчетния 

период, се определяха от: 

- въведените приоритети за научните изследвания; 

- поддържането и развитието на благоприятна среда за научна дейност; 

- максималното използване на възможностите за получаване на средства от 

различни източници; 

- интегрирането на българската наука в Европейското изследователско 

пространство; 

- развитието на научния потенциал; 

- развитието на научната инфраструктура; 

- повишаването на резултатността и ефективността на научните изследвания в 

полза на икономиката, обществото и университета, чрез реализация на научния 

продукт; 
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- изграждането на административен капацитет за подпомагане на научната 

дейност; 

- усъвършенстването на информационната система; 

- по-нататъшното интегриране на висшето образование и научно-

изследователската дейност; 

- международното коопериране; 

изграждането на интегрална функционална система за рационално използване на 

материалната база на университета. 

 

2.3. Резултати от научноизследователската дейност 

2.3.1. Договорни научни и научно-приложни изследвания 

Научната тематика на университета по договорните научни и научно-приложни 

изследвания се координираше и контролираше чрез НИС и за отчетния период обхващаше 

общо над  177 проекта. От началото на отчетния период до 31.12.2021г. научните колективи 

и колективите по УПД, обслужвани финансово от НИС, са разполагали с 2184570лв. 

Развитието на договорните научни изследвания и УПД през последните четири 

години се илюстрира с данните, обобщени в Таблица 2.1. 

 

Таблица 2.1 Приходи от научни и научно-приложни дейности  (в лева) 
 

Вид на 

приходите 

2018 2019 2020 2021 

брой стойност брой стойност 
бро

й 
стойност 

бро

й 
стойност 

договори  с 

фирми и 

държавни 

организации  

32 334708 29 344188 31 218757 33 277742 

УПД   
12 327378 11 316936 11 354000 

14 

 
351159 

 
        

договори с 

НФНИ,  по 

межд. и нац. 

програми 

26 686563 37 637855 35 721003 36 1435161 

договори, 

финансирани 

от бюджетната 

субсидия 

107 111914 106 107780 105 

130300 

В т.ч. 

суб.113969 

92 

121746 

В т.ч.суб. 

109363 

договори по 

международни 

програми 

3 109762 4 93813 4 41715 2 11145 

Общо 180 1570325 187 1500572 185 1465775 177 2184570 

  

През четиригодишния период се наблюдава запазване и увеличение на  приходите 

УПД (учебно-приложна дейност), на приходите от договори със стопански организации 
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(СО), неравномерно изменение на приходите по конкурсна тематика с ФНИ, намаление на 

постъпленията от международни договори (МД), както и постепенно намаляване на 

бюджетната субсидия (БС) за присъщите на висшето училище научни дейности.  

 

 

Фиг. 2.1 Общи приходи от научна и научно-приложна дейност в хил. лв. 

 

В Таблица 2.2. са представени броят и разпределението по национални програми на 

договорите, общо 33, които се изпълняват в университета с финансовата помощ на НФНИ.  

 

 Таблица 2.2 Проекти, финансирани от НФ „Научни изследвания” 

№ 

по ред 
програма брой проекти 

1 Международно сътрудничество, в това число: 

 1.1 Сътрудничество с ДААД-Германия                           

1.2 Проект „Рила”                                                                     

1.3 Съфинансирани по Програма „COST „ 5 

2 
Подпомагане на научните изследвания в приоритетни 

области 
28 

3 
Насърчаване на научните изследвания във висшите 

училища 
 

4 Развитие на научната инфраструктура 

- Научната инфраструктура Съхранение на 

Енергия и Водородна Енергетика (НИ СЕВЕ; 

- Центъра по компетентност ХИТМОБИЛ / 

секция Фотоелектролиза 

- ИНФРАМАТ 

 

 

3 

 

 

1570 1501 1466

2184

0

500

1000

1500

2000

2500

2018 2019 2020 2021



35 

 

общо 33 

 

 Трябва да се отбележи, че финансирането на част от тези проекти е нередовно, а това 

значително затруднява изпълнението им. 

 

От 2018 г. ЦВТ е партньор в Научната инфраструктура Съхранение на Енергия и 

Водородна Енергетика (НИ СЕВЕ). Центърът със своята лаборатория „Импулсна 

електролиза и фотоелектролиза“ участва в Модул 1 на НИ СЕВЕ в консорциум с 5 

института на БАН (ИЕЕС, ИОНХ, ИИХ, ЦЛСЕНЕИ и ИП) и два университета (ЮЗУ и ПУ). 

През периода 2019-2021 г. е закупена апаратура на стойност около 70 000 лв. С апаратурата 

се изпълняват проекти на ФНИ и задача 1.3.3 Фотоелектролиза на Националната програма 

„Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (Е+)“ (2018-2021).  

Екип от ЦВТ е партньор в Центъра по компетентност ХИТМОБИЛ (2019-2023) чрез 

Института по водородни технологии на БГ Н2 Общество. Този екип е участник в 

Лаборатория 3 на Центъра, секция Фотоелектролиза, в която за нуждите на пазарно 

ориентирани научни изследвания се използва апаратура, закупена по проект BG161PO003-

1.2.04-0035-C0001 и Научната инфраструктура Съхранение на Енергия и Водородна 

Енергетика (НИ СЕВЕ).  

Лабораторията за изследване на авангардни материали (ЛАМАР) е партньор в 

Разпределентаа инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови 

материали и техните приложения, както и консервация, достъп и е-съхранение на артефакти 

(археологически и етнографски) (INFRAMAT). Приносът на Лабораторията към 

ИНФРАМАТ се състои в провеждането на изследователски дейности, утвърждаване на 

наличната инфраструктура и представяне на останалите участници пред национални и 

международни научни и академични организации. 

 

          Средногодишната стойност на договорите, изчислена като отношение на общата 

сума от постъпленията за годината към броя на договорите, леко намалява  от  2018 г. до 

2021 г. (Фиг. 2.2.). Данните обобщават средни годишни стойности за реалните постъпления 

по договори със стопански организации, с НФНИ и по международни договори, без 

отчитане на преходния остатък. 

Успешно се развива работата по национална програма „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ 

МРЕЖИ“, проект DRUG-MOLECULE, споразумение с МОН Д01-278/05.10.2020.  

 В изпълнение на програмата на проекта през 2021 година са публикувани 10 научни 

статии с висок Импакт фактор (с подкрепата на проекта и с изказани благодарности 

към научната програма), както следва:  

5 в Q1 

2 в Journal of Alzheimer’s Disease  ИФ 4,47 

2 в Molecules,                                  ИФ 4,587 

1 в Pharmaceutics                           ИФ 6,321 
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1 в Q2 

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry  ИФ 4,291 

2 в Q3 

 Anti-cancer Agents in Medicinal Chemistry. 

Protein&Peptide Letters 

2 в Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 

 
      14 бр. - Участия в научни конференции за студенти и докторанти  

15 бр.  - Участия в други национални конференции с международно участие и 
международни форуми  

Организирана Национална среща за изграждане на научно-изследователска мрежа в 

областта на разработването и изследването на нови лекарствени молекули, на 

30.06.2021г. в зала Асен Златаров и БИЦ на ХТМУ– София 

     Участие на нашия колектив : 

Изнесени 5 устни доклади и 4 постери 

Експериментални дипломни работи разработени във връзка с проекта и успешно 

защитени 7 бр. 

 

Министерският съвет измени Национална програма „Европейски научни мрежи“, като 

удължи срока на изпълнение на проектите, финансирани по нея, от до две години на до три 

години. 

Удължаването на срока ще позволи да се извършат напълно забавените или отложени 

поради въведените противоепидемични мерки във връзка с COVID-19 дейности – научни 

задачи, организиране на обучения, присъствени конференции и семинари и др. То ще 

допринесе за постигане на основната цел на програмата, а именно надграждане на научния 

капацитет на българските висши училища и научни организации чрез участието им в 

европейски научни мрежи. 

 

Ще се изградят устойчиви партньорства, които ще имат въздействие върху 

модернизирането на висшите училища и научните организации в страната чрез привличане 

на специалисти от чужбина, увеличаване проектния капацитет, възможност на добиване на 

нови знания и за увеличаване на резултатите от съвместните научни изследвания, 

включване на повече млади учени, растяща публикационна активност и др.   
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Фиг. 2.2 Средногодишна стойност на договорите (хил. лв.) 

 

Основните постъпления в университета са от договори със стопански организации и 

от УПД. За периода от 2020 г. до 2021 г. е изпълнявана дейност по 42 договора със 

стопански организации под ръководството на настоящи или доскорошни членове на 

академичния състав на университета. В Таблица 2.3. са представени ръководителите на 

договорите и фирмите възложители. Сред тях проф.дтн инж.Николай Дишовски е 

ръководил 6 договора, доцент д-р инж. Иван Груев е ръководил 5 договора и  доц. д-р инж. 

Борис Стефанов - 14.  

 

Таблица 2.3 Ръководители на договори със стопански организации 

№ по ред ръководител на договора фирма възложител 

1 доц. д-р инж. Иван Груев КЦМ АД                                 

Лъки инвест АД (5)                

2 Проф. Д-р инж. Н. Дишовски 

Университет “Крал Абдул 

Азис, Джеда” С. Арабия (2)  

ППС Мануфакчъринг АД 

Аурубис България АД   

Медина Мед АД 

ЕМКО ЕАД   

3 доц. д-р инж. Илия Гаджов Монетен двор АД  (2) 

4 проф. д-р инж. Иво Вълчев Свилоцел ЕАД, ЕСО ЕАД, 

0
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Екотехника АД  

5 доц. д-р инж. Вл.Стефанова Хармони 2021 ЕООД            

6 доц. д-р инж. Петър Велев Студио Превю ЕООД 

7 Проф. Д-р инж.Р.Бечева  “ЛБ Химикали” ООД 

8 доц. д-р инж. Борис Стефанов 
   Аурубис България АД(6) 

София мед АД (7)   

«Калцит» АД   

9 доц. д-р инж. Р. Бряскова Пътища и мостове ЕООД 

10 Проф. д-р инж. Емил Михайлов Тракия глас България (2) 

11 гл. ас. д-р инж.Д.Тодорова „Сара Комерс“ ООД 

12 доц. д-р инж. М.Младенов „КЕНДИ“ - ООД 

 

В Таблица 2.4. са представени звената за учебно-приложна дейност, общо 10, които 

са проявили по-голяма активност през отчетния период, ръководителите на тези звена и 

реализираните постъпления. 

 

Таблица 2.4 Звена за УПД и постъпления в техните сметки  2020 – 2021 г. 

УПД № ръководител 
постъпления 

(лева) 

ЦНИЛ 14 доц. д-р инж. Ирена Михайлова 51184 

Физкултура 51 доц. д-р инж. Венцеслав Гаврилов 135867 

ФМТА 41 доц. д-р инж.Димитър Кръстев 3500 

НЕП 22 доц. д-р инж. Методи Младенов 21248 

Текстил 27 инж. Владимир Ганчев 191718 

НЕП 34 доц. д-р инж. Людмил Фачиков 161057 

АХ 49 доц. д-р инж. Андриана Сурлева 11725 

АП 52 инж.Недко Перчемлиев 4999 

АП 53 инж.Петър Йорданов 5728 

ОС 54 инж.д-р Петранка Найденова 1200 

общо за периода 588226 

 

Паричните постъпления в УПД включват както приходите от външни организации, 

така и тези от калкулирани услуги за звената и служителите на  

ХТМУ.  
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За отчетния период от УПД към бюджета на ХТМУ са преведени отчисления в 

размер на 57549лв. 

От НИС към бюджета на  ХТМУ са преведени отчисления в размер на 21300лв.  

 

Списък на сключените отраслови договори през 2020г и 2021г. 

  
номер на 

договор контрагент ръководител 

сума          

/без ДДС/ 

1 2320 Саудитска Арабия проф Н. Дишовски 35902.06 

2 2331 Екотехника АД проф. Иво  Вълчев 1000 

3 2332 Монетен двор ЕАД доц. Илия Гаджов 5000 

4 2333 Лъки инвест АД доц. Ив. Груев 6147 

5 2334 Лъки инвест АД доц. Ив. Груев 8487 

6 2335 Студио Превю ЕООД доц. П. Велев 4025 

7 2336 Аурубис България АД доц. Б. Стефанов 23000 

8 2337 София Мед АД доц. Б. Стефанов 4500 

9 2338 София Мед АД доц. Б. Стефанов 14000 

10 2339 ЕСО ЕАД проф. Иво Вълчев 20000 

11 2340 Лъки инвест АД доц. Ив. Груев 10557 

12 2341 София Мед АД доц. Б. Стефанов 10500 

13 2342 ЛБ Химикали ООД проф. Р. Бечева 6000 

14 2343 Сара комерс ООД гл.ас. Д. Тодорова 6000 

15 2344 Аурубис България АД доц. Б. Стефанов 19000 

16 2345 Аурубис България АД доц. Б. Стефанов 25000 

17 Y-1 Аурубис България АД доц. Б. Стефанов 9060 

18 2346 Аурубис България АД проф Н. Дишовски 3750 

19 2347 София Мед АД доц. Б. Стефанов 5500 

20 2348 Лъки инвест АД доц. Ив. Груев 33000 

21 2349 Лъки инвест АД доц. Ив. Груев 6486 

22 2350 КЕНДИ ООД доц. М. Младенов 2000 

23 2351 Монетен двор ЕАД доц. Илия Гаджов 5000 

24 2352 Хармони 2021 ЕООД доц. Вл. Стефанова 3000 

25 2353 Медина Мед  проф Н. Дишовски 8400 

26 2354 Тракия глас България проф Емил Михайлов 3000 
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27 2355 Аурубис България АД доц. Б. Стефанов 11000 

28 2356 София Мед АД доц. Б. Стефанов 5000 

29 2357 София Мед АД доц. Б. Стефанов 6000 

30 2358 ППС Мануфакчъринг АД проф Н. Дишовски 14400 

31 2359 Аурубис България АД доц. Б. Стефанов 23000 

32 2360 Саудитска Арабия проф. Н. Дишовски 37840 

33 2361 Емко ЕАД проф. Н. Дишовски 10800 

34 2362 София Мед АД доц. Б. Стефанов 15000 

   общо 401354.06 
 

 

 2.3.2. Популяризиране на резултатите от научната дейност 

2.3.2.1. Младежки научни сесии на ХТМУ  

На 25 юни 2021 г. е организирана XVII научна постерна сесия за млади учени, 

докторанти и студенти.  

Представени са 143 постерни презентации от млади учени, докторанти и студенти, 

като общият брой на авторите е 380. Резюметата на постерните представяния са издадени 

традиционно в годишен сборник, публикуван на следния адрес:   

http://mmu2.uctm.edu/poster_sessions/XVII/sites/default/files/XVIII.pdf 

 

 
            Фиг. 2.3 Процентно разпределение на докладите по области на висше образование 

 

На Фиг. 2.3. е показано примерно разпределение по области на висшето образование 

на докладите, представени на ХVIII научна постерна сесия през 2021 г. 

Броят на докладите по отделните девет тематични направления на ХV научна сесия 

е показан на фиг. 2.4., където: ХТ – химични технологии, ИХ/ЕЛ – инженерна химия и 

2.8%

25.87%

71.33%

 Технически науки

 Природни науки

 Хум. и стоп. науки
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електрохимия, БТ/ИЕ – биотехнологии и инженерна екология, МЕТ – металургия, МЗ – 

материалознание, АИ – автоматика и информатика, ХН – химични науки, ФМТН – физико-

математически и технически науки, ИО – икономика и обучение. 

 

 
         Фиг. 2.4 Разпределение на докладите по тематични направления 

 

За отчетния период може да се отбележи, че се запазва интересът на  студентите да 

участват в постерните сесии и причината за това не се свежда само до възможностите за 

получаване на европейски стипендии и награди. Една немалка част от студентите 

продължават да разработват научната тематика в бакалавърските, съответно магистърските 

си дипломни работи, а някои от тях избират същата тематика и като докторанти.  

В постерните научни сесии на ХТМУ нараства участието на млади хора от други 

научни организации в страната и в чужбина, а сред членовете на авторските колективи 

могат да се видят имената на учени от цял свят.  

През 2021 г. бe проведена и станалaта вече традиционна e-poster сесия по случай Деня на 

металурга.  

2.3.3. Публикационна активност на академичния състав 

Публикационната активност на членовете на академичния състав е свързана, както с 

необходимостта да се оповестят резултатите от научните изследвания по договорните 

тематики, така и с наличието на голям брой докторанти в университета. Интензивната 

научна продукция през периода допринесе и за достойното място, което ХТМУ заема в 

Рейтинга на университетите. На национално ниво, е актуализиран Правилникът за 

наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите 

училища, научните организации, както и дейността на Фонд „Научни изследвания”, според 

които най-важна роля в бъдещите оценки ще играят научните публикации и цитиранията в 
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световни вторични литературни източници и такива, индексирани и реферирани в издания 

с импакт фактор и/или импакт ранг. Публикациите в индексирани и/или реферирани 

специализирани научни издания и цитатите за 2017 г. до 2021 г., са представени на Таблица 

2.5. и Фиг. 2.5.  

От Таблица 2.5 и Фиг. 2.5 се вижда, че броят на публикуваните през отчетния период 

в индексирани и/или реферирани списания от членовете на ХТМУ е стабилен.  

 

  Таблица 2.5 Публикации и цитати за 2017-2021 г. 

Публикационна дейност 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Публикации в индексирани и/или 

реферирани чужди списания 
149 129 

 

148 

 

163 
164 

Публикации в индексирани и/или 

реферирани български списания 
40 91 

 

56 

 

36 
38 

Публикации в JCTM 35 63 50 33 28 

Публикации в Science, Engineering & 

Education 
19 13 13 12  

Общ брой цитати 1 682 1980 3110 3556 3829 

 

 
                     Фиг. 2.5 Публикационна активност на академичния състав 

2.4. Дейност на Институт Национална банка за промишлени микроорганизми 

и клетъчни култури (НБПМКК) при ХТМУ (2019-2020) 
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Институт НБПМКК успешно изпълнява всички свои функции като национален 

център за микробиологични ресурси и Международен депозиториум по Будапещенски 

договор за международно признаване надепозита на микроорганизми за целите на 

патентната процедура. Дейността на Института се осъществява на базата на сертифицирана 

Система за управление (СУ) съгласно международния стандарт ISO 9001:2015 „Системи за 

управление на качеството“. СУ включва 342 документа, осигурява ефективен контрол и 

проследимост на всички етапи от извършваните процеси и е оценена с най-високата оценка 

(Low DEGREE OF CONTROL – High). 

Обхватът на сертификацията е „Съхранение, предоставяне, внос и износ на 

микроорганизми и клетъчни култури“. При контролната проверка са отбелязани само 

положителни наблюдения: добро идентифициране на всички възможни рискове и 

възможности, ангажираност на ръководството към ефективното функциониране на СУ, 

детайлно разработени процедури и инструкции, както и по отношение на записите, осигурена 

и доказана пълна проследимост на дейността във всички сектори. 

Работата в специализираните секции на НБПМКК се осъществява на базата на ежегодни 

планове, осигуряващи реализирането на специфичните функции на Института. 

На 15.10.2021 г., директорът на института бе член на специална комисия в Патентно 

ведомство на Република България по заповед на Професор д-р Владя Борисова, 

Председател, за обсъждане на предложения за вписване в Златната книга на ведомството.  

На 19.10.2021 г. се проведе надзорен одит от фирмата DNV със следните цели: 

-        Установяване на съответствието на системата за управление с ISO 9001:2015; 

-        Оценка на ефективността на системата за управление за установяване, че Институт 

НБПМКК е способен да изпълни приложимите държавни, законови и договорни изисквания 

и да постигне определените цели. 

Докладът на одитиращия орган завършва със следните заключения: 

– Ключовите цели на одита са постигнати и плана за одит е спазен без съществени 

изменения. 

– Общите заключения и основните констатации са представени, обсъдени и 

съгласувани по време на закриващата среща.  

– Няма настъпили съществени изменения, които засягат системата за управление след 

последния одит  

– Не са констатирани несъответствия по време на одита. Системата за управление е 

оценена като ефективна и в съответствие с изискванията на стандарта, на база на 

направената извадка по време на одита. 

На 02-03.2021 г., Институт НБПМКК участва в работна среща организирана от WIPO 

(Световната организация по интелектуална собственост), като един от международните 

депозиториуми за микробиологични образци по "Будапещенски договор за международно 

признаване на депозити на микроорганизмите за целите на патентните процедури“ 

(Representatives of IDA under the Budapest Treaty). Участието на Институт НБПМКК беше 

организирано с инициативата на Министерство на външните работи. 
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2.5. Развитие на академичния състав на ХТМУ 

Административното обслужване на докторантите, свързано с приема и обучението 

им, както и дейностите по изпълнение на процедурите за придобиване на научни степени и 

за заемане на академични длъжности, са в прерогативите на отдел ”Научни дейности” на 

университета. Текущият контрол по изпълнението на тези процедури се упражнява от 

Комисията по академично развитие (КАР).  

ията по академично развитие (КАР). 

Към 31.12.2021 г. членове на академичния състав на основен трудов договор са общо 

178 души (13 асистенти, 3 преподаватели, 5 старши преподаватели, 78 главни асистенти, 61 

доценти и 18 професори), сред които 76 хабилитирани лица на основен безсрочен трудов 

договор.  

Данните са обобщени в Таблица 2.6 и Фиг. 2.6.: 

 

     Таблица 2.6 Академичен състав 

Академична длъжност Брой 

Асистенти 13 

Главни асистенти 78 

Доценти 61 

Професори 18 

Преподаватели 3 

Старши преподаватели 5 

Общо 178 

 

 

2.5.1. Развитие на третата степен на обучение 

С оглед на досегашната традиция на ХТМУ и на приоритетите в Националната 

стратегия за научните дейности, университетското ръководство продължи да насърчава 

привличането на докторанти. По заявка на университета, са зачислени по съответните 

научни специалности 20 докторанти в редовна, 1 – в задочна и 1 – в самостоятелна форма 

на обучение. Броят на докторантите, поискали удължение на срока на докторантурата е 16. 

За периода 21 докторанти са отчислени с право на защита.  

Сравнителни данни за приема на докторанти за петгодишен период са представени 

в Таблица 2.7, а в графичен вид – на Фиг. 2.7. 

 

    Таблица 2.7 Сравнителни данни за приема на докторанти 

Година 

Докторанти 

Общо 

зачислени 
редовна форма 

на обучение 

задочна 

форма на 

обучение 

самостоятелна 

форма на 

обучение 
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2016/2017 26 2 2 30 

2017/2018 16 3 1 20 

2018/2019 17 1 2 20 

2019/2020 17 2 - 19 

2020/2021 20 1 1 22 

общо 96 9 6 111 

 

 

 
Фиг. 2.7 Сравнителни данни за зачислените докторанти 

 

През 2021 г. от МОН са утвърдени 23 заявки за редовни и 1 за задочни докторантури. 

 

 

2.5.2. Придобиване на научни степени  

 През отчетният период са проведени 12 процедури за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор”. В Таблица 2.8. са представени данни за 

динамиката на процедурите по придобиване на образователната и научна степен „доктор” 

за различните форми на обучение. 

 

 Таблица 2.8 Динамика на процедурите 

 

Процедури 

 

Докторантури  

Общ 

брой 

редовна задочна самостоятелна 

броя броя броя 

успешна защита 12 2 2 16 

в процедура по защита 2   2 

в процес на обучение 68 10 2 80 

докторантски конкурс 2021 14 3  17 

0

5

10

15

20

25

30

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
редовни задочни самостоятелна



46 

 

предстоящ конкурс 2022 23 1  24 

 

2.5.3. Процедури за заемане на академични длъжности 

 Данни за динамиката на процедурите за заемане на академичните длъжности 

„асистент”, „главен асистент”, „доцент” и „професор” са посочени в Таблица 2.9.  

 

     Таблица 2.9 Процедури за заемане на академични длъжности 

Процедура 

академична длъжност 

Общо 

 
асистент 

главен 

асистент 
доцент професор 

обявени конкурси към 

31.12.2021 г. 
8 10 15 5  

анулирани процедури 0 0 0 0 0 

 

За нехабилитирани преподаватели са обявени повече конкурси, отколкото за 

хабилитирани преподаватели. Динамиката в развитието на академичния състав е 

значителна и се дължи на научната активност на преподавателите, индивидуално и в научни 

колективи, както и на промяната в Правилника за РАС в частта за съотношението между 

хабилитирани нехабилитирани в катедрите на ХТМУ. 

 

 

2.6. Централна Научноизследователска Лаборатория (ЦНИЛ) 

2.6.1. Дейност на ЦНИЛ 

ЦНИЛ при е специализирано звено за аналитични изпитвания и научни изследвания 

в областта на анализа на органични и неорганични вещества, използващо съвременни 

химични и инструментални методи. В лабораторията за периода 07.2019-12.2020 г.  

функционират следните седем структурни звена:  

- Лаборатория по атомна спектрометрия (ICP-OES  и ААА); 

- Лаборатория  по молекулна спектрометрия (UV/VIS и IR-FTIR); 

- Лаборатория  за елементен анализ (ЕА); 

- Лаборатория за силикатен анализ (СА); 

- Лаборатория за термичен анализ (ТА);  

- Лабораторията за хроматографски анализ (ХА);  

- Лаборатория за изследване на авангардни  материали (ЛАМАР) 

 

2.6.2. Персонал на ЦНИЛ 

Към 31.12.2021 г. персоналът на ЦНИЛ се състои от 8 души. От тях един е доцент в 

катедра „Технология на силикатите“, двама са главни асистенти (в катедра „Аналитична 

химия“ и в катедра „Биотехнологии“), двама са асистенти (в катедра “Неорганична химия“ 

и в катедра „Физика“) и трима инженер-химици. От състава на лабораторията петима са с 
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ОНС „доктор“, а един е в процес на разработване на докторска дисертация в сътрудничество 

с катедра „Неорганична химия“ на ХТМУ.  

 

2.6.3. Научна дейност  

Научната дейност на звеното през отчетния период е активна и включва множество 

публикации в специализирани списания и издания, участия в научноизследователски 

проекти и научни форуми. Тъй като повечето от членовете на ЦНИЛ са представители на 

академичния състав на ХТМУ и са в състава на катедрите „Технология на силикатите“, 

“Неорганична химия“, „Физика“ и „Биотехнологии“, където са отчели резултатите от 

научноизследователската си дейност тези данни биха се дублирали за ХТМУ и по тази 

причина не са представени тук.    

 

2.6.4. Учебна дейност  

През годините на своето функциониране ЦНИЛ се е утвърдила като помощно звено 

за провеждане на демонстрационни упражнения в помощ на катедрите и центровете, 

обособени в ХТМУ. С решение на Академичното ръководството на ХТМУ, част от 

персонала на лабораторията е интегриран в образователния процес към катедрите 

«Аналитична химия», «Биотехнологии» и «Неорганична химия», където участва с пълно 

учебно натоварване, съгласно Правилника за нормативна и допълнителна заетост на 

Университета. В допълнение, през отчетния период на територията на ЦНИЛ са проведени 

следните основни дейности: 

- демонстрационни упражнения по хроматография на студенти ОКС «бакалавър» и 

ОКС «магистър» по завка на катедра Аналитична химия, с която лабораторията работи от 

дълги години; 

- демонстрационни упражнения по Атомно абсорбционен спектрален анализ на 

студенти ОКС «бакалавър» по завка на катедра «Аналитична химия»; 

- демонстрационни упражнения по хроматография на студенти ОКС «бакалавър» по 

завка на катедра «Биотехнология». 

 

2.6.5. Аналитична дейност към вътрешни и външни възложители 

През отчетния период са извършени общо 624 анализа за вътрешни потребители на 

обща стойност  11 222,50 лв. За същия период са извършени 422 анализа за външни 

възложители на обща стойност 22 338,40 лева (без включен ДДС). Общата стойност на 

проведените анализи от ЦНИЛ е  

33 522, 90 лева без включен ДДС.  

Справка за анализите, извършени от отделните лаборатории през отчетния период, е 

представена в Таблица 1. 

 

Таблица 2.10 Справка за броя и стойността на анализите в ЦНИЛ по лаборатории  

Лаборатория Период  01.01.2021-31.12.2021 г. 
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Анализи за вътрешни потребители Анализи за външни потребители 

Бр. анализи Стойност, лв. Бр. анализи 
Стойност, лв.  

без ДДС 

ААА 4 43   

ICP-OES 364 6 834 199 7 570 

МС (UV/VIS) - -   

МС (IRF) 181 2 307   

Силикатен анализ 3 161.5 72 7 521.9 

ТХТФ 52 1 264.5 18 1 097 

ЕА 7 125.5 104 4 437.5 

Хоматогр. Анализ 3 162 6 832 

ЛАМАР 10 325 23 880 

ОБЩО 624 11 222.5 422 22 338.4 

 

Справка за стойността на анализите в ЦНИЛ по години е представена в Таблица 2. 

  

Таблица 2.11  Справка за стойността на анализите в ЦНИЛ по години 

Година 
Стойност на анализи за вътрешни 

потребители, лв. 

Стойност на анализи за външни 

потребители без ДДС, лв 

2019 9 692 26 046 

2020 5 188 16 148 

2021 11 222.5       22 338.4 

 

Намаленият брой анализи през 2020 г. произтича от ограничаването на работата на 

лабораторията както поради въведените противоепидемичните мерки за борба с COVID 19, 

така и поради продължителни повреди в част от основното оборудване на лабораторията 

(IR, ICP, AAA). През 2020 г. са направени редица ремонти и пълна подмяна на основни 

възли на апаратурата в Лабораторията по молекулна спектрометрия (IRF) и Лабораторията 

по атомна спектрометрия (ICP-OES и ААА). Въпреки продължаващите противоепидемични 

условия на работа и затрудненията, свързани с това, през 2021 г. ЦНИЛ успя да възстанови 
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приходите от анализи на вътрешни и външни потребители към годишния им размер през 

2019 г. (преди пандемията). Със средствата от направените в ЦНИЛ и лаборатория ЛАМАР 

анализи и изпитвания (средствата в УПД-14)  се покриват разходите за консумативи, ремонт 

и поддръжка на апаратурата. В Таблица 3 са представени част от тези разходи за 

осигуряване на работата на апаратурата в ЦНИЛ през 2021 г.  

Таблица 2.12 Основни разходи за осигуряване на работата на апаратурата в ЦНИЛ за 2021г. 

Дата Апаратура Услуга/ремонт Цена в лв. 

без ДДС  

22.02.2021 ЕА Реактор  875 

07-12.2021 ICP-OES Горелка – 2 бр.   3 084 

14.05.2021 IR Kювета от KBr за 

измерване на проби в 

разтвор 

1 343  

07.2021 Кондуктометър   1 250 

28.10.2021 ICP-OES Изграждане на линия за 

снабдяване на ICP-OES 

лабораторията с газ 

аргон 

2 611 

2021 ICP-OES Газове  3 680 

2021 ТА Тигли  1 050 

  Допълнително са закупени консумативи и химикали, както и стандартни 

сравнителни материали за акредитирания изпитвателен комплекс „Екотест“ (ИКЕТ), 

проведени са обучения, одити на лабораториите. Всички разходи на ЦНИЛ за отчетния 

период, включително тези за поддържане на акредитацията на ИКЕТ, данъци и 

административни отчисления са на обща стойност 31 592 лв. Считано от 20.09.2021 г. беше 

направена актуализация и корекция на цените за предоставяните от лабораторията услуги.  

През отчетния период са разширени възможностите за провеждане на анализи в 

ЦНИЛ. Закупен е и е въведен в експлоатация апарат за измерване на електропроводимостта 

на разтвори – кондуктометър (на фирма HORIBA – Япония). Нова кювета позволява да се 

снемат ИЧ-спектри на проби в разтвор  Анализите са добавени като част от портфолиото на 

ЦНИЛ.  

През декември 2021 г. Химикотехнологичният и металургичен университет получи 

дарение от КЦМ 2000 Груп. Компанията дари на университета мултифункционален 

калибратор Fluke и калибрационен манометър Fluke. Уредите ще бъдат част от ЦНИЛ, 

което ще позволи да бъдат широко достъпни за научноизследователска дейност. 

Все още остава нерешен технически проблем с масспектрометричния детектор на 

системата за газова хроматография.  
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2.6.6 Акредитирани лаборатории  

2.6.6.1. Изпитвателен комплекс ЕКОТЕСТ при ЦНИЛ-ХТМУ 

ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС „ЕКОТЕСТ” при ЦНИЛ – ХТМУ (ИКЕТ) изпълнява 

изпитвания на проби в съответствие с издадения Сертификат за акредитация, рег. № 191 ЛИ 

от 16.06.2021, валиден до 08.01.2024 г. и приложение – заповед №А 369/16.06.2021 г. 

В комплекса се извършва изпитване на пластмаси, фенолни смоли, техническа 

керамика (композити и монолитна керамика), води (с различен произход и приложение); 

органични съединения, почви при спазване на процедурите и изискванията от утвърдения 

в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Наръчник по качеството.  

Във връзка с промяната на БДС EN ISO/IEC 17025 през 2018 г. е актуализирана 

системата за управление на ИКЕТ. Процедурата по преакредитация е приключила в края на 

2019 г. с проведен планови надзор върху дейността на ИКЕТ, без установени 

несъответствия спрямо прилаганата Система за управление на качеството. Възникнали 

допълнителни обстоятелства през 2020 г., свързани с персонала и неотложен ремонт на 

апаратурата под акредитация, са наложили преустановяване на акредитацията на 

лабораторията, считано от 13.09.2020 г. Акредитацията е възстановена на  15.06. 2021 г. 

За периода от 16.06.2021г  до 01.12.2022 бяха изпълнени 13 поръчки на вътрешни и 

външни възложители и бяха анализирани 49 проби под акредитация.   

През отчетния период разходите за закупуване на стандартни сравнителни 

материали и други услуги (калибриране, контрол на работната среда, междулабораторни 

сравнения, такса за откриване на процедура за преакредитация и ежегодна такса за 

поддържане на акредитацията, одити) са заплатени от ЦНИЛ при ХТМУ.  

2.7. Дейност на Библиотечно-информационния център 

2.7.1 Библиографско-информационно обслужване 

Библиотечно-информационният център /БИЦ/ на ХТМУ e научна библиотека, която 

подпомага учебната и научно-изследователската дейност на университета. Библиотеката 

набира, комплектува, обработва и съхранява:  монографии; справочници; речници; 

енциклопедии; учебници; ръководства; дисертации; списания; сборници от конференции и 

конгреси; годишници; компакт-дискове и др., на български и чужди езици по профила на 

ХТМУ.  

Асоцииран член е на: Българската библиотечно-информационна асоциация /ББИА/; 

Българския информационен консорциум /БИК/; Фондация „Национална академична 

библиотечно-информационна система” /"НАБИС"/. 

Поддържа се цялостна автоматизация на библиотечните процеси. Внедрена е нова 

RFID (Radio-frequency identification) технология за защита на книжния фонд.  Библиотеката 

разполага с общо 137 205 тома научна литература, информацията, за която е организирана 

в каталози, традиционни и електронен.  

Електронният каталог съдържа: 
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– Книги – библиографските описания на всички книги, които са постъпили в 

библиотеката от 1994 година, както и ретроспекция на учебна литература, 

монографии и справочници. 

– Дисертации – всички налични в БИЦ дисертации. 

– Периодика – получаванaта научна периодика от 2000г. до сега. 

– Аналитично описание на статиите от издaнията на ХТМУ: 

Journal of Chemical Technology and Metallurgy и Science Engineering & Education. 

Постъпленията във фонда на БИЦ за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. и 

структурата на обслужване са представени в таблици. 

 

Таблица 2.13 Структура на обслужване и постъпления на книги 

Структура на обслужване 

(брой) 

01.01.2021 г. 

31.12.2021 г. 

Посещения - общо 4295 

Места за читатели  94 

  Места с  компютър 12 

Заети библиотечни документи 3473 

Виртуално заети документи 1436 

Брой регистрирани читатели 173 

Регистрирани читатели в  

автоматизирана система 

2992 

Посещения по категории 

читатели 

4295 

Преподаватели 483 

Докторанти 112 

Студенти 3221 

Служители 459 

Външни 20 

Книги - нови постъпления 211 тома 

Покупка (лв.) 1085,94 лв. 

Дарение (лв.) + дисертации 3671,66 лв. 

Книгообмен (лв.) 175,00 лв. 

ОБЩА СТОЙНОСТ (лв.): 4932,60 лв. 
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Книги - нови 193 т. 

Покупка - тома 16 т. 

Дарение - тома 166 т. 

Книгообмен - тома 11 т. 

Дисертации - тома 18 т. 

ОБЩО ТОМА: 211 т. 

Наличност в края на периода 59 011 т. 

 

Таблица 2.14 Постъпления на периодични издания 

Година 

Общо 

нови 

/тома/ 

Обща 

стойност 

/лв./ 

Дарение 

нови 

/тома/ 

Стойност 

дарение 

/лв./ 

Покупка 

нови 

/тома/ 

Стойност 

покупка 

/лв./ 

Книго- 

oбмен 

/тома/ 

 

Стойност 

книгообмен 

/лв./ 

2021 98  39 111,54 16 676.00 40 37 125,54 42  1310.00 

 

Абонаментът включва 34  периодични издания, от които 11 английски, 9 руски и 14 

български.  

Библиографско-информационно обслужване 

– Изготвяне на справки: наукометрични; библиографски; тематични; реферативни; 

обзорни. 

– Популяризиране на новите предложения за отдалечен и отворен достъп до научни и 

учебни ресурси, предлагани от световни издателства чрез телефон, имейл и 

социалните мрежи. 

– Оказване на методична помощ при търсене на информация в наши и чужди бази 

данни. 

– Междубиблиотечно заемане на книги. 

– Електронен обмен на документи. 

– Временен достъп до платформата за електронни книги на Тaylor & Francis. 

 

Участие в конференции и семинари – 2021г. 

– Участие в уебинари организирани от: Elsevier, Web of Science,  ProQuest, Wiley, 

Тaylor & Francis, ACS, RSC. 

– Организиране и участие в онлайн представяне на възможностите и ползите на 

научната електронна платформа MetaCore - Clarivate Analytics. 
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 Дигитална библиотека /ДБ/ на ХТМУ 

Дигиталната библиотека на Библиотечно-информационния център,  създадена през 

2012 г. по проект „Подходяща и рентабилна инфраструктура за ХТМУ – София“ изгражда 

колекции от електронни ресурси. Тези ресурси могат да се ползват от студенти, 

преподаватели, докторанти и служители на ХТМУ, както в мрежата на университета, така 

и извън нея. Достапът е с парола.  

 

Таблица 2.15 Дигитална библиотека  

Регистрирани потребители в ДБ от създаването  

до 31.12.2021 г. 
3 265  

Регистрирани потребители в ДБ за периода 

01.01.2021г. -  31.12.2021 г. 
122 

Отчетени посещения от създаването на ДБ до 

31.12.2021 г. 
31488 

Отчетени посещения в ДБ за периода 

01.01.2021г. -  31.12.2021 г. 
1436 

 

 

Дейности по издаване на JCTM и SEE 
През 2021 г. научното списание Journal of Chemical Technology and Metallurgy е 

издавано редовно по график на всеки два месеца. Издадени са планираните 6 книжки 

годишно, с общ брой статии 162, обхващащи 1326 страници, което е значително повече в 

сравнение с предишните години. Това може да се види на страницата на 

списанието http://dl.uctm.edu/journal/. Освен статии на автори от България, Казахстан, 

Нигерия, Индонезия, Украйна, Русия,  са публикувани статии на автори от Италия, Полша 

и Латвия. През отчетния период издаването на списанието е финансирано от Фонда за 

научни изследвания – дог.КП-06-НП2/51, от ХТМУ, от абонаменти у нас,  Русия и 

Казахстан. 

Списанието се реферира в SCOPUS, EBSCO и в голямата китайска база данни CNKI. 

От 2013 г. списанието се индексира от SCOPUS, като стойностите на показателите, 

отчитащи цитирането на статиите, нарастват постепенно. Данните от 16 ноември 2021 г. са: 

Cite Score за 2020 г. - 1.2; SJR за 2020 г. - 0.22; SNIP за 2020 г. - 0.557; h-index  - 18. Данните 

за 2021 г. се очаква да бъдат обявени скоро. 

През отчетния период беше обновен съставът на Редакционната колегия с Главен  

редактор проф. д-р Данчо Даналев. 

През 2021 г. е издадена и поредната книжка на второто научно списание със заглавие 

Science, Engineering & Education. Тя съдържа 12 статии съответно в част Engineering -7 и в 

част  Education - 5. В Редакционната колегия участват учени от Франция, Китай, Германия, 

Словения, Румъния, Хърватия. Статиите могат да се прочетат на сайта на 

списанието http://dl.uctm.edu/SEE/. Списанието е регистрирано в международната база 

данни на ISSN, както и в поддържания от международния център за ISSN в Париж, 

съвместно с ЮНЕСКО, международен мултидисциплинарен портал Directory of Open 

Access Scholarly Resources (ROAD). 

 

http://dl.uctm.edu/journal/
http://dl.uctm.edu/SEE/
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3. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО   

 

3.1. Обучение на чуждестранни студенти и чуждоезично обучение. 

3.1.1. Администриране на учебната работа  

Учебно-административната работа е споделена между центровете за чуждоезично 

обучение, факултетните администрации и отдел „Международно сътрудничество“, а 

обемът ѝ е пряко свързан с броя на обслужваните студенти. Изменението на този брой през 

отчетните периоди е отразено в Таблица 3.1. 

 

Таблица 3.1 Брой чуждестранни студенти обучавани в ХТМУ  

Период 2020  2021 

Брой страни, от които се обучават чуждестранните 

студенти и докторанти по „Еразъм+“ 
4 4 

Брой чуждестранни студенти и докторанти, които се 

обучават по „Еразъм+“ 
12 10 

Брой страни, от които се обучават чуждестранните 

студенти по общия ред за прием 
7 6 

Брой чуждестранни студенти и докторанти, които се 

обучават в ХТМУ по общия ред за прием 
18 18 

 

От данните се вижда, че в условията на продължаващата извънредна обстановка 

породена от COVID-19, през 2021 г.не е отчетена съществена промяна на броя обучавани 

чуждестранни студенти по общ ред за прием и по програма „Еразъм+“. Държавите, от които 

са обучавани студенти през отчетния период, са: Франция, Турция, Полша и Германия по 

„Еразъм+“; както и Албания, Гърция, Косово, Ливан, Македония и Украйна по общия ред 

за прием на чужденци. 

 

3.1.2. Двустранни и многостранни сътрудничества  

В отчетния период е сключен Erostars договор E! 113417 RIMPLAN „Капсуловани 

електронни устройства чрез еднократно  шприцоване на 100% възобновяеми компоненти“ 

с партньор Сара Комерс ООД и Университет по приложни науки, Вилдау, Германия, с 

ръководител на проекта от страна на ХТМУ доц. Д.Тодорова и колектив с участие на проф. 

С. Ненкова. Поради настъпилите Ковид19 рестрикции не беше осъществено плануваното 

участие в Първата Вилдау седмица на международни лектори, която е планирана за Май 

2022 г. По програма Erasmus+ в Университет по приложни науки, Вилдау, Германия са 

приети двама студенти от ХТМУ от катедра Биотехнологии за разработване на дипломни 

работи. 

Като резултат от инициативи и сключени двустранни рамкови договори с партньори от 

Казахстан, Албания, Малайзия, Индонезия и Узбекистан в предходни периоди, в отчетния 
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период са реализирани мобилности със страни извън Европейския съюз, в които са 

включени и дейности с част от тези нови партньори.  

През 2021 г. са сключени договори за сътрудничество с казахстански ВУ, в резултат на 

което: 

- Четирима докторанти от Сатбаев университет, Алмати проведоха двуседмичен стаж 

във ФММ; 

- Докторант от Северо-Казахстанкия университет, Петропавловск поведе онлайн стаж 

в Лабораторията по аналитична химия на ХТМУ. 

- Шестима бакалаври от Торайгиров университет, Павлодар учат един семестър 

(зимния на учебната 2021-22 г.) в ХТМУ по индивидуални учебни планове (един във 

ФХТ, трима във ФХСИ и двама във ФММ); 

- Двама преподаватели (проф. Н. Дишовски и доц. Д. Караиванов) работят по проект, 

финансиран от Министерството на образованието на Казахстан съвместно със 

Сатбаев университет, Алмати; 

- Преподаватели от ХТМУ водят лекции (онлайн и присъствено) в казахстански  ВУ; 

- Преподаватели от ХТМУ са съръководители на казахстански докторанти. 

 

3.2. Дейности по Европейски образователни проекти 

3.2.1. Програма НОИР „Модернизация на висшето образование“ 

В рамките на проектни предложения по програма НОИР „Модернизация на висшето 

образование“ са сключени нови партньорства с университети от Европа и САЩ. ХТМУ 

участва в два проекта, в единия от които е координатор, а в другия - партнираща 

институция: 

- Проект "Модернизация, дигитализация и интернационализация на 

обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет" 

През 2021 г. ХТМУ стартира проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, 

дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и 

Металургичен Университет", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен 

растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", 

Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот". В проекта са заложени 

дейности, свързани с разработката и въвеждането на съвместни учебни програми с 

партниращи български висши училища, разработване и внедряване на дигитално 

образователно съдържание, обучение на преподаватели, създаване на мрежи от кариерни 

центрове на партниращите висши училища, създаване на студентски клубове за развитие 

на предприемачески умения и входяща мобилност за преподаване. Асоциирани партньори 

по проекта са: Университетът на Алабама в Хънтсвил, Университетът в Любляна, Словения 

и Техническият Университет в Прага, Чехия. 

- 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)“  
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ХТМУ е партнираща институция в проекта на ТУ, заедно с асоциираните партньори 

- Technological University Dublin, Ирландия University of Technology of Troyes, Франция и 

Technical University of Cluj-Napoca, Румъния. Целта на проекта е разработване на съвместни 

учебни програми. 

 

3.2.2. По Програма ЕРАЗЪМ+,  дейност КА103 - индивидуална мобилност на 

студенти и персонал между страни от ЕС 

 

 Таблица 3.2 Резултати от дейността по програма „Еразъм+“, дейност КА103 

Учебна година 2020 2021 

Двустранни споразумения 85 89 

Усвоен бюджет студентска мобилност (евро) 24 310 30945 

Осъществена мобилност (бр. месеци) 41,5 47,7 

Усвоен бюджет преподавателска мобилност евро) 6 415 14895 

Осъществена мобилност (бр. седмици) 6 12 

 

През отчетната 2021 година е продължено изпълнението на дейностите по двата  

проекта по КА103 (Project 2019-1-BG01-KA103-061229 и 2020-1-BG01-KA103-078024) с 

планирани общо 120 мобилности на студенти и преподаватели и е получено финансиране в 

размер на 103 371.00 евро по проект 2021-1-BG01-KA131-HED-000003855, със срок за 

реализация от 01.09.2021 до 31.10.2023 и планирани общо 42 студентски и преподавателски 

мобилности. 

В условията на пандемия от COVID-19, отмяна на ограниченията за пътуванията в 

европейските страни и възобновяване присъствената форма на обучение при голяма част от 

партниращите институции, статистиката за 2021 показва несъществено увеличение на 

интензитета на изходящата студентска мобилност по отношение на 2020 г. Това се 

обяснява с въведените изисквания за притежание на зелен сертификат и същевременно 

ниския процент на ваксинирани срещу COVID-19 студенти. В съответствие с 

гореизложеното е и фактът, че при изходящата преподавателска мобилност е отчетена 

двойно по-висока активност, поради високото ваксинационно покритие при 

преподавателския състав на ХТМУ. Като най-активни в номинирането и подбора на 

студенти и преподаватели за Еразъм мобилност могат да бъдат посочени Центровете по 

немско- и френскоезично обучение и катедрите Инженерна химия, Биотехнология, 

Приложна механика, Органична химия, Аналитична химия.   

Действащата към ХТМУ секция на Европейската Еразъм студентска мрежа (Erasmus 

Student Network – ESN), и през настоящия отчетен период беше изключително активна и 

полезна в посрещането, адаптацията и интеграцията на всички чуждестранни студенти. 
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3.2.2. По програма „Еразъм+“, дейност КА107, кредитна мобилност между 

страни от ЕС и други страни партньори. 

В рамките на периода продължава изпълнението на дейностите по два проекта - един 

2-годишен (2019-1-BG01-KA107-061241) и един 3-годишен (2020-1-BG01-KA107-078129) с 

планирани общо 58 мобилности на студенти и преподаватели с партниращи институции от 

Египет, Виетнам, Китай, Доминиканска република и Албания. До настоящия момент, 

въпреки наложените ограничения за пътуванията в световен мащаб в резултат на 

пандемията от COVID-19, са реализирани три изходящи преподавателски мобилност до 

Албания, както и три входящи преподавателски мобилност от Албания. Планирани са 

две входящи и една изходяща преподавателски мобилности с Доминиканска република и 

две изходящи преподавателски мобилности до Виетнам. Срокът за изпълнение на 2019-1-

BG01-KA107-061241 и 2020-1-BG01-KA107-078129 е удължен с цел компенсиране на 

забавянето.  

 

3.2.3. Проект Е-Scape  - KA2 - 2021-1-BG01-KA220-HED-000035886 

През отчетната 2021 г. ХТМУ стана координатор на нов проект по КА2, с акроним 

E-SCAPE (E-SCAPE – Education for Societal Changes based on Active Pedagogies and 

Empowerment). Партньори по проекта са 6 организации от 5 европейски страни – Италия, 

Испания, Гърция, Полша, Чехия и България. 

Основната цел на проекта E-SCAPE е да разработи и приложи педагогически подход, 

който ще се фокусира върху идентифицирането и включването на избрани меки умения в 

учебния процес във висшите учебни заведения чрез игрово обучение. 

 

4. АДМИНИСТРАТИВНО - ОРГАНИЗАЦИОННА И СОЦИАЛНА 

ДЕЙНОСТИ 

 

4.1. Административно-организационна дейност 

4.1.1. Академичен съвет 

За подобряване на оперативната работа на Ръководството, към АС са сформирани 

комисии по: Кандидатстудентска дейност (КСК), Учебно-методичен съвет (УМС), Комисия 

по Учебна дейност (УД) и Комисия по издателска дейност (ИД). Към заместник ректорите 

работят постоянно действащи комисии: Комисия по академично развитие, Научно 

експертен съвет, Комисия по акредитация, Комисия от експерти по кредити и качество на 

обучението, Комисия по унищожаване на документи, дипломи и бланки, Комисия по 

наемни отношения, Комисия по електронизация и Комисия по етика. Работата им 

подпомага Ръководството в управлението на университета. 

През отчетния период м. януари 2021 г. – м. декември 2021 г. са проведени общо 16 

заседания на Академичния съвет. Всички обявени заседания са проведени с необходимия 

кворум. За периода Академичния съвет няма заседания, които да не са се състояли поради 
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липса на кворум. Всички заседания на Академичния съвет са провеждани редовно, по 

предварително изготвен и оповестяван дневен ред и в съответствие с изискванията на ЗВО 

и Правилника за устройството и дейността на ХТМУ. Документацията по работата на АС 

се води редовно, като всички решения са публикувани своевременно. 

Във връзка с усложнената ситуация в Република България, свързана с COVID-19, 

както и необходимостта от решения на АС, свързани с конкретни срокове и динамиката на 

обстановката през отчетния период са проведени 5 извънредни, неприсъствени заседания, 

както следва: № 21 от 09.02.2021 г., № 23 от 02.03.2021 г., № 28 от 07.06.2021 г., № 29 от 

23.06.2021 г. и № 30 от 06.07.2021 г., както и 2 извънредни онлайн заседания дистанционно 

по видео конферентна връзка, базирана на интернет технология - № 25 от 29.03.2021 г. и № 

34 от 09.12.2021 г.  

На всички заседания на АС присъства юрисконсулта на ХТМУ. Използвани са 

всички възможности на дистанционната среда, за осигуряване на работен процес, 

изпълнявайки препоръките за предпазване от заразяване с COVID-19. 

През отчетния период на заседания на АС са приети промени в правилници, свързани 

с дейността на ХТМУ, съответно:  

АС № 20 от 20.01.2021 г. промени в Правилника за определяне на нормативната и 

допълнителна учебна заетост на академичния състав и промени в Правилника за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ХТМУ. 

АС № 22 от 17.02.2021 г. допълнение в Правилника за прием на студенти. 

АС № 24 от 17.03.2021 г. промени в Правилника за приемане на студенти в ОКС магистър. 

АС № 25 от 29.03.2021 г. приема Правилник за признаване на придобито висше 

образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, както и 

признаване на образователна и научна степен „доктор“, придобита в други чуждестранни 

висши училища и научни организации. 

АС № 27 от 19.05.2021 г. промени в Правилника за вътрешния и трудов ред на ХТМУ. 

АС № 31 от 28.07.2021 г. промени в Правилника за вътрешния трудов ред на ХТМУ и 

промени в Правилника за определяне на нормативната и допълнителна учебна заетост на 

академичния състав. 

АС № 33 от 24.11.2021 г. промени в Правилника за развитие на академичния състав в ХТМУ 

и промени в Правилника за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“. 

АС № 35 от 15.12.2021 г. промени в Правилника за управление, стопанисване и ползване на 

студентските общежития на ХТМУ. 

Броят на членовете на Академичния съвет е 32. През отчетния период двама от членовете 

напускат състава на АС, един от квотата на хабилитираните, поради навършване на 65 

годишна възраст и един от квотата на нехабилитираните –  поради хабилитация.  

Членове на АС Брой % 

Общо АС: 32 100 

Хабилитирани 19 59,4 

Нехабилитирани 7 21,9 
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Цялостната дейност на административните звена в университета е в съответствие 

със законовата и нормативната уредба. 

 

 

4.1.2. Акредитация и рейтинг 

Успешно програмни акредитации на професионални направления 

 

Акредитационни процедури за периода 01.02.2021г. – 31.03.2022г. 

№ Професионално 

направление 

Срок Оценка 

1. 5.9. Металургия 05.08.25г.  9,46 

2. 5.6. Материали и 

материалознание 

 Открита процедура заедно с 

докторски програми Физика 

на кондензираната материя и 

Приложна механика. 

Избрана експертна група от 

НАОА 

3.  5.10. Химични 

технологии 

Професионалното 

направление изчаква срока на 

графика за акредитация. 

Докладът-самооценка трябва 

да бъде подаден до 30.11.22г. 

Подадено писмо с вх. номер 

929 от 26.10.21г. от НАОА 

относно искане за 

удължаване срока на 

акредитация и изчакване на 

срока на графика за ВУ 

 

4. 3.7.Администрация 

и управление 

Професионалното 

направление изчаква срока на 

графика за акредитация на 

ВУ. 

С вх. номер 870/ 05.10.21г. 

на НАОА от ХТМУ е 

подадено запитване относно 

изтичащия срок  за 

акредитация  

5.  ПН 5.13. Общо 

инженерство 

 Входиран доклад в отговор 

на препоръките (САНК) в 

НАОА с вх. номер 

98/07.02.22г. 

 

 

Студенти и докторанти 5 15,6 

Административен персонал 1 3,1 



60 

 

УСПЕШНИ ПРОГРАМНИ АКРЕДИТАЦИИ НА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ 

Акредитационни процедури за периода 01.02.21г. – 31.03.22г. 

№ Докторска програма Срок Оценка Състояние на процедурата 

1. Неорганична химия, 

ПН 4.2. Химични 

науки 

26.04.27г. 9,37 Получена акредитация на 26.04.2021г 

2. Органична химия, ПН 

4.2. Химични науки 

11.01.27г. 9,56 Получена акредитация на 11.01.2021г 

3. Аналитична химия, 

ПН 4.2. Химични 

науки 

11.01.27г.     9,45 Получена акредитация на 11.01.2021г 

4.  Физикохимия, ПН 4.2 

Химични науки 

26.04.27г.     9,37 Получена акредитация на 26.04.2021г 

5. Химия на 

високомолекулярните 

съединения, ПН 4.2 

Химични науки 

11.01.27г.     9,56 Получена акредитация на 11.01.2021г 

6. Биорганична химия, 

химия на природните 

и физиологично 

активни вещества, ПН 

4.1. Химични науки 

26.04.27г.     9,61 Получена акредитация на 26.04.2021г 

7. Теория на 

автоматичното 

управление, ПН 5.2 

Електротехника, 

електроника и 

автоматика 

18.12.26г.     8,48 Получена акредитация на 18.12.2020г 

8.  Системи с изкуствен 

интелект, ПН  5.2 

Електротехника, 

електроника и 

автоматика 

18.12.26г.     9,05 Получена акредитация на 18.12.2020г 

9. Автоматизация на 

инж. труд и системи 

за автоматизирано 

проектиране, ПН 5.2 

Електротехника, 

електроника и 

автоматика 

29.11.26г. 9,22 Получена акредитация на 29.11.2020г 

10. Автоматизирани 

системи за обработка 

на информацията и 

управление по 

отрасли, ПН 5.2 

29.11.26г. 9,21 Получена акредитация на 29.11.2020г 
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Електротехника, 

електроника и 

автоматика 

11. Автоматизация на 

производството, ПН 

5.2 Електротехника, 

електроника и 

автоматика 

 

29.11.26г. 

9,22  

Получена акредитация на 29.11.2020г 

12.  Технология на 

биологично активни 

вещества 

14.12.24г. 9,42 Получена акредитация на 14.12.2020г 

13. 

 

Промишлена 

топлотехника ПН. 

5.13 Общо 

инженерство 

08.12.23г. 9,19 Получена акредитация през 08. 2021г 

14.  Технология за 

пречистване на водите 

ПН 5.13 Общо 

инженерство 

14.05.25г. 9,13 Получена акредитация на 14.05.2021г 

15. Технология за 

пречистване на водите 

ПН 5.13 Общо 

инженерство 

14.05.25г. 9,13 Получена акредитация на 14.05.2021г      

16. Технология за 

оползотворяване и 

третиране на 

отпадъци ПН 5.13 

Общо инженерство 

14.05.25г. 9,21 Получена акредитация на 14.05.2021г 

17.  Физика на 

кондензираната 

материя ПН 5.6 

Материали и 

материалознание 

  Процедурата е в ход и ще мине заедно с 

акредитацията на ПН 5.6. Материали и 

материалознание 

18.  Приложна механика 

ПН 5.6. Материали и 

материалознание 

  Процедурата е в ход и ще мине заедно с 

акредитацията на ПН 5.6. Материали и 

материалознание 

19. Процеси и апарати в 

химичната и 

биохимичната 

технология ПН 5.10. 

Химични технологии 

  Докладът-самооценка по процедурата е 

входиран в НАОА с вх. номер 

176/25.02.21г и изчаква откриване на 

процедура за акредитация на ПН 5.10. 

Химични технологии 

20. Икономика и 

управление (по 

отрасли) ПН 3.7. 

Администрация и 

управление 

26.05.25г. 8,77 Получена акредитация на 26.05.2021г 
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21. Технологии, машини 

и системи за 

обработка чрез 

пластично де 

формиране ПН 5.9. 

Металургия 

  Внесен доклад-самооценка за 

акредитация, входиран в НАОА под 

номер 05/06.01.22г. 

22. 

 

Технологии, машини 

и системи за леярното 

производство ПН 5.9. 

Металургия 

  Внесен доклад-самооценка за 

акредитация, входиран в НАОА под 

номер 05/06.01.22г. 

23. Металознание и 

термична обработка 

на металите, ПН 5.9 

Металургия 

  Внесен доклад-самооценка, входиран в 

НАОА под номер 05/06.01.22г. 

24.  Металургична 

топлотехника, ПН 5.9. 

Металургия 

  Внесен доклад-самооценка за 

акредитация, входиран в НАОА под 

номер 05/06.01.22г. 

25. Металургия на 

черните метали, ПН 

5.9. Металургия 

  Внесен доклад-самооценка за 

акредитация входиран в  НАОА под 

номер 05/06.01.22г. 

26.  Металургия на 

цветните метали, ПН 

5.9 Металургия 

  Внесен доклад-самооценка за 

акредитация, входиран в НАОА под 

номер 05/06.01.22г. 

 

 

ПОТВЪРДЕНИ НОВИ И ПРОМЕНЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ОКС 

БАКАЛАВЪР И ОКС МАГИСТЪР 

 

Акредитационни процедури за периода 01.02.21г. – 31.03.22г. 

№ Специалност Състояние на процедурата 

1. Технология на цветните и 

благородните метали – преименувана 

от Технология на цветните метали и 

сплави  - ОКС ‘магистър” 

Процедурата е приключила 

2. Индустриална логистика –нова 

специалност ОКС „магистър” 

Процедурата е приключила 

3. Технологичен дизайн за текстила и 

кожите – откриване на нова 

специалност за ОКС „бакалавър” 

Докладът ще бъде внесен в НАОА до края на 

март, 2022г. 

4.  Инженерна електрохимия и корозия – 

откриване на нова специалност за ОКС 

„бакалавър” 

Докладът ще бъде внесен в НАОА до края на 

март, 2022г. 
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5. Неорганични технологии – откриване 

на нова специалност за ОКС 

„бакалавър” 

Докладът ще бъде внесен в НАОА до края на 

март, 2022г. 

 

 

4.2. Социална дейност 

4.2.1. Безопасност и здраве при работа 

Дейността на отдела по безопасност и здраве при работа (БЗР) е изцяло съобразена с 

нормативната база. Спецификата на университета определя сериозното внимание и 

средствата, които ръководството отделя за гарантиране на трудовата безопасност и здравна 

сигурност. По-важните мероприятия, проведени в периода 01.01.2021 г. – 31.01.2022 г. са: 

- Провеждане на начален инструктаж и обучение на новопостъпили преподаватели и 

служители на ХТМУ. 

- Инспектиране на отговорниците по катедри и звена в ХТМУ за изрядно водене на 

книгите за периодичен инструктаж и за изключване на ел. ток след работно време. 

- Актуализиране на заповедите за: укрепване на бутилки под налягане; ежегодно 

обновяване на списъка на отговорниците по БЗР; инструктаж на студенти в 

катедрените лаборатории, на преподаватели и служители по катедри и отдели; 

поддръжка на пожарните хидранти; почистване на района на университета от горими 

отпадъци; тютюнопушене; изключване на електрическото захранване след работно 

време; огневи работи и др. Контрол за изпълнение и недопускане на нарушения на 

същите. 

- Участие в комисията по предаване и приемане на помещения, отдавани под наем. 

- Членство в комисията по наемните отношения в ХТМУ. 

- Задължително годишно презареждане на медицинските аптечки по звена. 

- Задължителна годишна техническа проверка на наличните пожарогасители в ХТМУ. 

- Задължителна годишна техническа проверка на противопожарните кранове. 

- Контрол на аварийното осветление в сгради А, Б и В. 

- Участие в комисията по задължителното годишно определяне на местата за хора с 

намалена трудоспособност, съгласно чл. 315 от КТ и чл. 38 от ЗХУ. 

- Участие в заседанията на КУТ. 

- Изпълнение на предписания от комплексни проверки на 07 Районна служба 

„Пожарна безопасност и защита на населението” и служба Гражданска защита към 

ГД „ПБЗН” на МВР, включително: актуализиране на пожарното досие на 

университета; провеждане на учебни евакуации; осигуряване на ИСЗ; актуализиране 

на Авариен план, План за действие при пожар, Евакуационен план и др.  

- Закупуване и оборудване на медицински чанти за помощ при бедствие или авария – 

по една за трите учебни сгради, находящи се в портиерната на съответната сграда. 

- Участие в ежемесечния контрол на ПИС в зала „Проф. Асен Златаров”, БИЦ и сграда 

В – лаборатории и коридори. 
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- Задължително годишно обучение на отговорниците по БЗР по звена съгласно 

изискванията на наредба РД – 07 – 2/16. 12. 2009 г. и на членовете от Комитета по 

условия на труд, съгласно изискванията на наредба 4/1998. 

- Изпълнение на изисквания от Главна инспекция по труда (ГИТ). 

- Задължително оформяне и подаване на декларация в ГИТ, съгласно чл. 15 от ЗЗБУТ. 

- Съвместно участие със службата по трудова медицина в изготвянето на анализ за 

здравното състояние на работещите в ХТМУ.  

- Годишно организиране на профилактичен медицински преглед. 

- Провеждане на акция Химикали (За отчетния период са осъществени четири акции, 

съответно през м. май 2021 г., м. юни 2021 г., м. октомври 2021 г. и м. януари 2022 

г., като са унищожени 2700 кг. опасни хим. вещества). 

- Съдействие на община „Столична” - район „Студентски” относно актуализиране на 

общинския план за защита при бедствия и аварии. 

- Изпълнение на изисквания от Централно военно окръжие, отдел Столичен. 

- Участие в комисия за избор на служба по трудова медицина. 

- Участие в измерването и сертифицирането на съпротивлението на защитната 

заземителна уредба в сгради „А”, „Б” и „В” от електрическата уредба на ХТМУ, 

съгласно с Наредба №7 (ДВ, бр. 88/1999 г.), Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) и 

Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.). 

- Съставяне на сведение към МОН за обстановката и готовността на ХТМУ за зимни 

условия. 

- Контрол на работните процеси и съдействие относно ремонтните дейности в 

лаборатории от сграда „А“. 

- Изпълнения на изисквания на Министерството на труда и социалната политика, 

Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката 

по отношение ограничаване разпространението на Covid-19. 

- Участие в цялостната организация по осигуряване на превантивни дейности в ХТМУ 

във връзка с Covid-19  и други текущи. 

С постоянно внимание в отдел “БЗР” винаги се разглежда въпроса за опасните 

химикали. За съжаление, проблемът е по-скоро повсеместен и носещ риск в неопределено 

време. Затова трябва да продължи тяхното поетапно законово утилизиране. 

Входирано е предложение за завършване през 2022 г. на пожароизвестителната 

инсталация в сграда В – кабинети. Оповестителна система в сграда А, по подобие на тези в 

сгради Б и В, също е на дневен ред. 
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4.6. СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ 

   

През отчетния период, в студентските общежития на Университета, са настанени 

всички желаещи студенти на ХТМУ, които имат право да ползват общежитие. Достигната 

е средногодишна заетост 87% от наличната леглова база. За отчетния период е постигната 

средна събираемост на наемите от студенти 95%. 

 

4.6.1. Поддръжка на общежитията 

Извършените ремонтни дейности и подобрения в студентски общежития на ХТМУ 

през отчетния период включват: авариен ремонт на покрив за 1920 лв. за блок 60Б, 

подменена дограма на 70 стаи в блок №37 за 57143,92 лева.  

Същите са реализирани със средства на Дирекция „СО” от наеми от студенти, наеми 

от фирми – наематели и реализираната субсидия за леглодни. 

Вложените средства никога не са достатъчни за подобряване състоянието на 

общежитията. Санираният преди 13 години блок №20 вече започна да има нужда от по-

сериозна поддръжка.   

 

5. БИЗНЕС ПРОЦЕСИ И КАЧЕСТВО 

През отчетният период дейностите на служителите в направление „Бизнес процеси и 

качество“ бяха насочени към утвърждаване функционирането и развитието на гъвкава 

система за управление на бизнес процесите в ХТМУ. Бяха идентифицирани и описани 

редица процеси, които генерират добавена стойност за студенти, докторанти, служители и 

други заинтересовани страни. Реализирането на споменатите дейности беше свързано със 

създаване на високопрофесионални екипи при широка дискусия и зачитане на 

разнообразието от мнения с оглед постигането на поставените цели в мандатната програма 

на Ректора на Университета. Ясното и точно описание на бизнес процесите водещи до 

подобряване качеството на обучение ще помогне за информационното и логистично 

развитие на различните професионални направления в ХТМУ. В тази насока през 

следващият отчетен период предстои практическото създаване на пилотна система за 

управление на бизнес процесите, която да обединява различните електронни модули, които 

се използват към момента от основни и обслужващи звена в Университета.   

 

5.1. Развитие на електронните информационни ресурси.  

Закупувана е компютърна техника и технически съоръжения за поддържане и 

развитие на вътрешната мрежа. Основните структурни звена, с обновен цялостно или 

частично хардуер: 

1. Сървърен център на ХТМУ. Подържан е сървърния център на университета.  

2. Подменен е централния суич на сграда А и на сграда В. 
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3. Системно се подобрява техниката за осигуряване на информационното обслужване. 

Закупува се компютъра и друга IT техника, в това число и техника по проектите на 

Структурни фондове. 

Периодични дейности свързани със софтуерното осигуряване на дейността на 

университета 

1. Антивирусни дейности – профилактика, скрийнинг, обновяване на базите-данни. 

2. Обновяване на сървъри: отнася се за всички сървъри на ХТМУ. 

3. Запазване на информацията на сървърите (backup) – извършва се всеки ден от 00ч. До 

05ч. 

4. Поддръжка на актуалната информация на сървър uctm.edu. 

5. Поддръжка на MOODLE платформа mu.uctm.edu 

6. Поддръжка на платформи с актуални изпитни данни и разписание на учебните занятия. 

7. Ежедневен запис на всички данни на системата UISS съдържаща всички данни за 

студенти в ХТМУ. 

• Периодична актуализация на катедрените страници и по-специално страниците на: 

• Катедра “Биотехнологии”; 

• Катедра “Център по енергийна и екологична ефективност”; 

• Катедра “Целулоза, хартия и полиграфия”; 

• Катедра “Физична металургия и топлинни агрегати”; 

• Катедра “Хуманитаристика”; 

• Катедра “Металургични технологии, електротехника и електроника”; 

• Катедра “Неорганични и електрохимични производства”; 

• Катедра “Органичен синтез и горива”; 

• Катедра “Основи на химичните технологии”; 

• Катедра “Физическо възпитание и спорт”; 

• Катедра “Органична химия”; 

• Катедра “Инженерна химия” 

• Катедра “Икономика” 

• Катедра “Технология на силикатите” 

• Катедра “Физика” 

• Journal of Science, Engineering & Education; 
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• Сайтове на ежегодните научни постерни сесии при ХТМУ; 

• Юбилейна конференция “25 ans FiliÃ¨re Francophone”; 

• 19-та конференция по стъкло и керамика; 

• Секторна програма Еразъм; 

• Секторна програма Еразъм+ ; 

• Wissenschaftliche Konferenz; 

• Лаборатория за изследване на авангардни материали (ЛАМАР); 

• Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие 

на млади изследователи; 

• Списание "Математично симулиране и компютърна симулация"; 

• Студентски съвет при ХТМУ; 

• Офис за трансфер на знание и технологии към ХТМУ; 

• Постерни сесии на ХТМУ; 

• Сайт за процедурите по ЗРАС; 

• Сайт „Студентски практики”; 

• Spring Scientific Conference SCIENCE and EDUCATION’2016; 

• Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии”; 

• Проект КП-06-Н28/1 „Синтез и диелектрични свойства на перовскит-базирани оксидни 

стъклокерамики” 

• УМО – изпитни дати и заявления за кандидатстване за предварителни изпити; 

• Списание Science, Engineering & Education. 

• Сайт на проект DEVELOPMENT OF MASTER PROGRAMME IN RENEWABLE ENERGY 

SOURCES AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT. 

• ACCREDITED TESTING LABORATORY “TEXTILE AND DYES” UCTM – SOFIA; 

• Кариерен център при ХТМУ; 

• Кариери и Алумни; 

• CEEPUS Network - CIII-BG-0703 "Modern Trends in Education and Research on Mechanical 

Systems - Bridging Reliability, Quality and Tribology"; 

• Curricula and ECTS credits при ХТМУ. 

Общо за периода, както и от предходни периоди, асоциирано към официалния сайт, 

се поддържат общо над 75 сайта на звена (катедри, факултети, изследователски 

лаборатории и конферентни) при ХТМУ. 
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8. Поддържа се архив на сайта за процедури по ЗРАС. Сайтът за процедурите по ЗРАС се 

актуализира по изискванията на закона и правилника на ХТМУ. Представени са пълните 

пакети с документи по хода на процедурите по академични степени и длъжности, както и 

свързаните с тях обяви по закон. 

9. Виртуална читалня (БИЦ) е обогатена с над 142 заглавия дигитални учебни помагала (105 

000 страници). 

10. Поддържа се организацията по ежемесечно представяне на информация за счетоводните 

отчети на ХТМУ на основната интернет страница на университета. 

11. Във връзка със Закона на Обществените поръчки (ЗОП), се изпълнява ежедневна 

актуализация на информацията за отчетния период както следва: 15 процедури с общо 85 

позиции, обществени поръчки; 19, с общо 74 позиции и търгове; 12, с общо 19 позиции. 

12. Актуализира се информацията в рубрика новини и събития с над 175 броя за отчетния 

период. 

13. За целите на Центъра по математическо моделиране се поддържа клъстер 

(суперкомпютър) с предоставена от Intel система за академични изследвания Intel MPI, 

който осигурява високоскоростна обработка на данни. 

14. Поддържат се регистрите, които се наблюдават от МОН и други държавни институции. 

15. Изграден е нов DNS server и slave DNS server за потребностите на ХТМУ. 

16. Изграден е нов сървър за мониторинг на вътрешната мрежа на университета. 

17. Изграден е нов сървър за нуждите на програма ERASMUS+ и връзка с Европейски 

сървъри, сертифицирани по тази програма. 

18. Изградени са страници за интерактивно представяне и опресняване на информация за 

предстоящи изпити и учебната програма на студентите. 

19. Осъществявана е периодична дейност по поддръжка и анализ на съществуващите бази 

данни за студенти (по-точно UISS) и дейностите по предаване на регистрите на 

университета към НАЦИД. 

Една от основните цели в дейността на ЦИР бе виртуализирането на всички сървъри 

на университета. За целта бяха изградени и подържани два основни сървъра със съответен 

виртуализационнен софтуер. Всички сървъри на ХТМУ са виртуални към настоящият 

момент. Изгражда се трети сървър за поддръжка на основните виртуални сървъри. Целта е 

да се осигури backup във случай на техническа неизправност при основните два сървъра. 

 

5.2. Финансова дейност 

Управлението на финансовите ресурси през отчетния период е адекватно на 

промените във външната среда и новите условия на финансиране, както и на настоящата 
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реформа в областта на висшето образование. Осъществено бе гъвкаво финансово и 

административно управление, за постигане на ефикасно и ефективно използване на 

ресурсите. Извършена е коректна оценка на финансовите и икономически рискове и 

приоритетите при изпълнение на бюджета. Изпълнението на отчетите по изпълнение на 

бюджета е изцяло в съответствие с изискванията на закона за ясна и точна отчетност, лична 

отговорност, устойчивост, икономичност и законосъобразност.  

Изпълнението на приходната част от бюджета включващ собствени приходи, 

субсидия и други трансфери е в размер на 14 054 469 лева (94.3%) от приетият годишен 

план, който е 14 900 508 лева. Отчетените собствени приходи към 31.12.2021г. са в размер 

на 2 922 961 лева. В сравнение период 2020г. е постигнато по-голямо съвпадение между 

планирани и отчетени приходи с 2.56%, което подобрение се дължи предимно на 

професионалното отношение и подобряване квалификацията на хората в отдела. 

Описанието на собствените приходи се извършва въз основа на разработване на следната 

основна структура използвана за анализ на приходната част.  

Таблица 5.1. Описание на основни групи приходи в ХТМУ  

 

Наименование на показателите 

2020 г. 2021 г. разлика разлика 

сума сума сума % 

НЕТНИ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 2770579 2922961 152382 5,50 

1. Приходи от такси за обучение (ДПДО, 

спорт и др.) 

 

1826305 

 

1850412 24107 1,32 

2. Административни такси, дарения и 

други извънредни приходи 

 

226292 

 

66944 -159348 -70,42 

3. От наем на имущество и нощувки в 

студентски общежития 

 

1169494 

 

1276976 107482 9,19 

4. Приходи по международни програми 

(Еразъм) 

 

1374870 

 

858602 -516268 -37,55 

 

Най-голям относителен дял в собствените приходи за 2021 г. имат приходите от 

такси за обучение на български и чуждестранни студенти и докторанти, като се наблюдава 

дори леко увеличение. Тези приходи се контролират и анализират ежемесечно поради 

техният висок относителен дял. Усилията на хората в ХТМУ са насочени към използване 

на различни действия съгласно приетите правилници за увеличаване на тяхната навременна 

събираемост въпреки настъпилата здравна и икономическа криза.  

Приходите от административни такси се събират въз основа на утвърдени заповеди 

за извършени от ХТМУ административни услуги. За оптимизиране на приходите от наем 

през отчетния месец ежемесечно се прави преглед на сключените договори за отдаване под 
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наем от създадена за целта Комисия по наеми относно получените приходи от наемателите. 

Задълженията на наематели към ХТМУ в края на 2020 г. са в размер на 11131,68 лв., а в 

края на 2021 г. са 11478,50лв., което увеличение от 3.02% се дължи изцяло на усложнената 

пандемична обстановка в Р. България през отчетния период.   

Изграденият модел за работа на комисията е гъвкав, предприемчив и социално 

отговорен спрямо непрекъснатите промени във вътрешната и външна за Университета 

икономическа среда. При работа и взаимоотношения са спазени и всички законови и 

подзаконови нормативни актове.  Осигуряване на ритмичност на приходите от наеми на 

имущество въпреки заплахите в средата и през този отчетен период беше подпомагано в 

значителна степен и от адекватните и навременни действия на настоящото Академично 

ръководство. През периода членовете на комисията са следвали няколко ключови 

приоритета при своята работа: 

- да анализира и подобрява своята дейност, като прилага система за взаимно 

уважение и зачитане мнението на всички членове.  

- да спазва стриктно приетите законови и подзаконови нормативни актове, като се 

стреми към ползотворна комуникация с наемателите и други заинтересовани страни. 

- да предлага мерки за осъществяване на ефективно и ефикасно управление на 

ресурсите.  

Работата на членовете на комисията през следващият отчетен периода ще бъде 

фокусирана към отдаване на всички останали незаети площи под наем съгласно извършена 

независима пазарна оценка на възможната наемна цена.  

Отчетените приходите от наеми и нощувки в студентските общежития за 2021 г. са в 

размер на 703 222 лв., представляващи 24.06% от общо отчетените собствени приходи, 

което е незначително увеличена стойност спрямо 2020г. с 0.77%.  

Относителният дял на собствените приходи в общия обем на изпълнението на 

приходната част на бюджета за 2021 година е 20.80%, което спрямо предходен период е 

намаление с 3.86%, което се дължи на намаление на приходите от международни програми, 

които бяха силно засегнати от няколко поредни вълни на COVID-19. Утвърдената субсидия 

от ЗДБ на Р. България от бюджета на МОН за ХТМУ е в размер на 9 678587 лв., от които 

реално са получени 6 875 762 лв., а останалите 2 802 825 лв. са отделени за осигурителни 

вноски и данъци към заплащане на труд.    

Изменението на бюджетните показатели спрямо 2021г. е както следва: 

 в субсидията за издръжка на обучението в размер на 7 042 676 лв. за 2021 г. и  5 673 980  

лв. за 2020 г., определена на база средно - приравнен брой студенти по професионални 

направления. Увеличението е с 80.56%  12.56% и се дължи на увеличения прием на 

студенти през 2021г., а спрямо 2020г. в проценти увеличението е с 68.0%. Средно - 

приравнен брой студенти за 2021 г. е 1648 души, а за 2020г. е 1570 брой студенти или с 
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78 студенти повече от 2020 г., при среден норматив получен от издръжка по 

професионални направления за 2021г. е 3601 лв./бр., а за 2020г. 3614 лв./бр., като 

намалението е пренебрежимо малко с 0.36%; 

 за присъщата на висшето училище субсидия за научна или художественотворческа 

дейност в т.ч. издаване на учебници и научни трудове за 2021г. 119 363 лева. Сравнена 

със същата за 2020 г. – 118969 лв., субсидия за научна или художественотворческа 

дейност е увеличена с 394 лева или с 0.33%. 

 с 6.05% е увеличена субсидията за социално-битови разходи за студентите и 

докторантите спрямо същата за 2020 г. Общият размер на субсидията за 2020 г. е 786 

936 лв., а за 2021 г. е 837 633 лв. 

 субсидията за капиталови разходи в размер на 114 985 лв. през 2021г. е увеличена с 813 

лева (0.7%) спрямо същата за предходната година. 

 

5.3. Разходна част  

Годишните планове за капиталови разходи се утвърждават всяка година с 

приемането на бюджета на ХТМУ от Академичния съвет. Структурата на бюджета, общо 

за капиталови разходи през отчетния период има следното съдържание: 

 По § 51-00 Основен ремонт на ДМА са изразходвани 808 233 лв., за ремонт на 

лаборатории в сградите на ХТМУ.  

 По § 52-01 с цел подобряване на материалната среда и достъп до информационни и 

комуникационни ресурси е закупена и доставена компютърна техника, като следва: 

лаптопи и таблети, персонални компютри, сървърни конфигурации, мултимедийни 

проектори, мрежово оборудване, компютърна периферия, на обща стойност за 2020 г. 

58 104 лв. с ДДС, а за 2021 г. сумата е в размер на 49 243 лв., което е намаление от 

15.25%. 

 По § 52-03 са доставени машини и съоръжения на обща стойност за 2020г. 128 738 лева., 

а за 2021 г. сумата е 174 946 лв., което води до увеличение от 26.41%. 

 По § 53-01 са придобити програмни продукти и лицензи на стойност 14 681 лв. за 2020г. 

и 26 201 лв. за 2021 г., което увеличение от 43.97% е във връзка с подобряване 

информационната свързаност при обучение в електронна среда. 

През отчетния период продължи усъвършенстването на системата за ежегодно 

планиране, провеждане и отчитане на организационни мероприятия за намаляване на 

разходите за топлоенергия, електроенергия, водоснабдяване, канализация и др., като в среда 

с непрекъснато повишаващи се цени на ресурсите решаваща роля за извършените 

подобрения имаше проф. Н. Пенкова и доц. А. Мирев. Процесите са трудни за управление, 

планиране и прогнозиране както организационни мероприятия, така и такива свързани с 

тяхното реализиране и оптимизиране. Същите са заплатени от издръжката на ХТМУ по § 

10, като стойността им е през 2020 г. е 503 495 лв., а през 2021 г. е 599 487 лв., което е 

увеличение с 16.01%, което се дължи на увеличените ценови равнища на енергоносители в 
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Р. България. Самото увеличение не е значително поради непрестанните усиля на 

Академичното ръководство да намали загубите и повиши ефективността на процесите, като 

запази доколкото е възможно провеждането на присъствен учебен процес въпреки COVID-

19. 

Анализът на разходите показва ясна тенденция намаления по всички параграфи и 

през този отчетен период усилията на всички бяха насочени към тяхното оптимизиране без 

това да пречи на осъществяването на основните учебни, научни и административни бизнес 

процеси в ХТМУ. През отчетният период анализът на необходимите ресурси и намалението 

на разходите показаха силна обвързаност между няколко основни критерия за оптималност, 

а именно: цена, качество, количество и срок за доставка.  

 За финансиране на дейността на ХТМУ към 31.12.2021 г. са изразходвани общо 

12 905 015 лв., които са 77.51% от приетия годишен план, като разликата спрямо предходен 

период е в размер на 1.51%, което е положителна тенденция с идеална цел 100% 

припокриване. Разпределението по групи разходи е представено в следната таблица:  

 

Таблица 5.2. Видове разходи по години 

                      Година 

 

Вид разходи 

2020 г. 2021 г. план за 

2021 г. 

Разлика 

2020  и 

2021 г. 

разлика 

межди план и 

отчет 2021 г. 

разходи за трудови 

възнаграждения 

5499053 6619463 8692233 -1120410 - 2072770 

разходи за други 

възнаграждения 

944913 971495 1180000 -26582 - 208505 

разходи за задължителни 

осигуровки 

1100632 1276548 2113958 -175916 - 837410 

разходи за издръжка 2150442 1903688 2340285 246754 - 436597 

разходи за стипендии на 

студенти и докторанти 

695415 881440 881440 -186025 0 

разходи за данъци, такси 

и членски внос 

176061 180530 211732 -4469 - 31202 

разходи за придобиване 

на дълготрайни активи 

780065 
(ремонт 

„СО“ 

247491) 

1061173 1214985 -281108 - 153812 

ОБЩО 11346581 12905015 16649653 -1558434 - 3744638 

 

Най-голям относителен дял в общия обем на отчетените разходи за 2021 г. отново 

имат разходите за трудови възнаграждения (51.29%), което е обяснимо предвид ключовото 



73 

 

значение на хората при управление и подобряване на бизнес процесите в ХТМУ. Именно 

увеличението спрямо 2020г. с 16.93%. е отчетлива тенденция в намерението на 

Академичното ръководство да инвестира в развитие на знанията, уменията и 

професионалните качества на хората.  

Промените в разходната част от бюджета през следващият отчетен период би 

следвало да за отново в контекста на непрекъснатото им наблюдение с цел елиминиране на 

възможни загуби по отделните параграфи. в бъдещ период би следвало да бъде насочено 

към внедряване на система за ежегодно планиране, провеждане и оценка на ефекта от 

различни организационни мероприятия. Особено внимание следва да бъде насочено към 

мерки за намаляване на редица експлоатационни разходи, пренасочване на средства за 

работни заплати и увеличаване на собствените финансови потоци.  

5.4. Дейности съгласно закона за обществените поръчки 

В началото на всяка календарна година през отчетния период от отдел „Обществени 

поръчки“ след приемане на годишния бюджет на ХТМУ, със съответните вътрешни 

заповеди се утвърждава от Ректора план-график за провеждане на бъдещи обществени 

поръчки. Той е съобразен и обвързан със средства от бюджета на Университета, 

изискванията на Закона за обществените поръчки и „Вътрешните правила за управление  на 

обществените поръчки в ХТМУ“. Извършена е оптимизация в системата на периодичен 

контрол относно постигнатите финансови нива по всяка обществена поръчка. Според 

разработените правила до пето число на всеки следващ месец вече се изготвя по утвърден 

модел тристепенно контролирана справка за изпълнение на всички договори свързани с 

учебна, административна и стопанска дейност на ХТМУ. Всеки месец до 15 число на всеки 

следващ месец, се изготвя по утвърден модел тристепенно контролирана справка за 

състоянието на различните групи наблюдавани административно-стопански дейности, 

движението на финансовите средства по тях и резултатите от изпълнението на доставките 

и услугите.  

Проведени 2 обществени поръчки за строителство, приключили с подписан договор 

за 2021 г.: 

 1. „Изпълнение на текущ ремонт в учебни лаборатории, находящи се в Сграда „А“ 

на Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София, бул. Климент Охридски 

№ 8“, стойност на договора - 855 863.82 лв. с ДДС 

 2. „Доставка и монтаж на PVC дограма в бл. 37 - Студентски град“, стойност на 

договора за доставка и монтаж на дограмата – 48 746,88 лв. с ДДС, стойност на договора 

за довършителни работи – 8 397,03 лв. с ДДС. Така извършените разходи за ясна инвестиция 

с цел подобряване условията за живот на студентите в ХТМУ.  

Проведени са и редица обществени поръчки за доставки, от тях са 3 приключили с 

подписан договор за 2021 г.: 
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 1. „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на 

ХТМУ и мониторинг на обекти на Възложителя от търговец на електрическа енергия и 

координатор на стандартна балансираща група през 2021 – 2022 г.”, стойност на договора - 

до 420 000 лв. с ДДС. 

 2. „Доставка на строителни материали, ВиК, О и В, електрически и други части и 

консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2021-2022  г.”, стойност на 

договора – до 83 880 лв. с ДДС 

3. „Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропускателен 

режим в блокове на студентски общежития № № 20, 37, 42 вх. А и 60 вх. Б на ХТМУ в гр. 

София в периода 2021-2023 г.”, стойност на договора  - 574 440 лв. с ДДС (месечно 

възнаграждение - 23 935 лв. с ДДС -договорът е влязъл в сила от 01.10.2021 г.) 

5.5. Дейности по управление на ресурси и процеси 

През отчетният период продължиха усилията на хората в направление „Бизнес 

процеси и качество“ за ефективно и ефикасно управление на ресурсите в ХТМУ. 

Осъществяването на професионален анализ и прилагането на съвременен мениджърски 

подход във всички дейности имаше за цел да се постигне добра финансова стабилност в 

динамично променяща се среда под знака на COVID-19. 

В сградите на Университета се осъществяваха строително-монтажни дейности както 

със средства отпуснати целево така и със собствени такива. Споменатите дейности се 

изпълняват по утвърдени количествено-стойностни сметки, които отразяват мерки за 

постигане на висока енергийна ефективност и подходящи работни условия съобразени с 

индивидуалните изисквания на отделни катедри и административни отдели. Така през 

периода планираните и изпълнени дейности вече осигуряват по-добър топлинен климат и 

по-добро качество на образователните, научни и административни процеси. От друга 

страна косвено ремонтните дейности в ХТМУ водят до намаляване разходите за енергия, 

подобряват експлоатационните характеристики и удължават времето за използване на 

наличните сгради.  

Висококачественото изпълнение на дейностите по ремонт и поддръжка на основните 

сгради е свързано и със закупуване на необходимото обзавеждане и оборудване въз основа 

на индивидуални потребности на хората в ХТМУ. Това обновяване на материално-

техническата база осигури и през отчетния период възможност за предлагане на съвременни 

иновативни условия за обучение, научни изследвания и административни услуги. Всички 

споменати дейности по подобряване на работната среда спомагат за подобряване 

конкурентоспособността на Университета в страната и чужбина. Оптимизирането на 

процесите по поддръжка в съответствие с най-добрите практики в областта помага за 

привличане на студенти и докторанти, както и за прилагане на съвременни форми за 

подготовка и повишаване квалификацията на специалисти в областта на химия металургия 

и други направления в ХТМУ.  
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Провеждането на цялостен преглед и анализ на различните групи ресурси в 

използваните помещения във всички звена и катедри дава възможност за оптимизиране на 

разходите и насочването им приоритетно към критични за работата процеси. През отчетния 

период съгласувано с ръководители на основни звена се извърши обоснована оценка на 

ефективността и възможностите за бъдещо използване на материалната база и помещения, 

както и освобождаване от ненужните и неефективни такива.  

Извършено бе почистване и аварийно отпушване на шахти, канали и отводнителни 

съоръжения. Поддръжката на зелените площи се осъществява от един градинар, който с 

наличните машини и съоръжения се грижи за добрият вид на над 10 декара. Извършва се 

периодична обработка на цветните лехи и храсти, коситба и чистене на растителни 

отпадъци (изрязване и извозване на дивите орехи, шума, паднали клони). Периодично 

тревните площи и терени в района на Университета се третират срещу кърлежи и други 

вредители. Редовно в сградите на университета се провеждат дезинфекционни и 

дератизационни мероприятия. 

Ежегодно, с няколко поредни заповеди, на основание чл. 22 от Закона за 

счетоводството и Правилника за инвентаризацията на активите и пасивите на ХТМУ, се 

извършва годишна инвентаризация в Университета. Дейността на действащите оперативни 

комисии обхваща цялостния преглед на фактическата наличност и състоянието на активите. 

Централната комисия потвърждава заключенията на подопечните комисии, приема и 

утвърждава предложенията за бракуване на активи. Дейността по инвентаризирането на 

активите започва в края на всяка стопанска година и завършва с подробен доклад за 

текущото състояние на активите, и препоръки за отстраняване на констатирани слабости. 

Създаването, утвърждаването, функционирането и развитието на интегрирана 

система за управление на бизнес процеси в ХТМУ и нейните компоненти, включва 

дейности по управление на студентския статус, издаване на изпитни протоколи, нанасяне 

на изпитни оценки, академични справки, управление и контрол на учебния процес, 

кандидатстудентска информация, управление и контрол на финансите, управление на 

човешките ресурси, библиотека. Системата реално включва всички студенти, докторанти, 

преподаватели и служители на университета с техните взаимовръзки и позволява 

генерирането на изходящи документи и справки и връзки с други институции.  

 

5.6. Човешки ресурси 

Към 31.12.2021 г. членовете на академичния състав и привлечени преподаватели на 

трудов договор в ХТМУ са общо 195 души в т. ч. на основен трудов договор - 178 души, 

както следва: 

- 21 професори, от които 3 по външно съвместителство на 4 ч. допълнителен трудов 

договор и 1 по § 11 от ПЗР на ЗВО; 

- 61 доценти, от които 2 по § 11 от ПЗР на ЗВО; 
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- 79 гл. асистенти, от които 1 по външно съвместителство на 4 ч. допълнителен трудов 

договор; 

- 18 асистенти, от които 3 по външно съвместителство на 2 на 4 ч. допълнителен трудов 

договор и 1 на 8 ч. на допълнителен трудов договор; 2 на вътрешно съвместителство на 

4 ч. на допълнителен трудов договор. 

- 9 преподаватели, от които 5 старши преподаватели и 4 преподаватели, от които 1 на 

срочен трудов договор. 

Привлечени са 7 хабилитирани лица, като гост-преподаватели.   

 

Таблица 5.7 Академичен състав и привлечени преподаватели на трудов договор в 

ХТМУ към 31.12.2021 г. 

Длъжности Брой заети академични 

длъжности на основен 

трудов договор 

Брой заети академични 

длъжности (вкл. срочен 

или втори трудов договор) 

Асистенти 13 18 

Главни асистенти 78 79 

Доценти 61 61 

Професори 18 21 

Преподаватели 3 4 

Старши 

преподаватели 

5 5 

Гост-преподаватели  7 

ОБЩО 178 195 

 

Преподавателите на основен трудов договор са: 

- Хабилитираните 82 или 46,07% 

- Нехабилитирани 96  или 53.93% 

 През 2021 г. на основание § 11 от ПЗР на ЗВО бяха удължени трудовите договори 

на 5 доценти и 2 професори.  

Прекратени са трудови договори на лица от академичния състав, както следва: 

- 6 хабилитирани преподаватели, придобили право на пенсия и навършили 65 

годишна възраст, от които 1 професор и 5 доценти; 

- 1 гл. асистент придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

- 7 преподаватели на срочен договор.  

През 2021 г. своевременно се изготвиха длъжностни характеристики за 

академичните длъжности асистент, главен асистент, доцент и професор. 

През отчетния период активно се поддържа диалога със синдикалните организации, 

което допринесе за взаимно подпомагане в процесите на оптимизация на възнагражденията 

и повишаване на мотивацията за работа на персонала. Бе сключено допълнително 

споразумение за договаряне на работните заплати на академичните длъжности от научно-
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преподавателския състав и на нехабилитираните лица, на които се възлага само 

преподавателска дейност в ХТМУ със Синдикалната организация към НБС „ВОН“ – КНСБ 

в ХТМУ на 07.01.2021 г., допълнително споразумение за договаряне на работните заплати 

на научно-помощен, административен и технически персонал в ХТМУ със Синдикалната 

организация към НБС „ВОН“ – КНСБ и Синдикалната организация на ФУНИС в ХТМУ на 

16.02.2021 г. и Колективен трудов договор между ХТМУ и Синдикалната организация към 

НБС „ВОН“ – КНСБ и Синдикалната организация на ФУНИС в ХТМУ на 06.04.2021 г. 

На 13.10.2021 г. Академичния съвет на ХТМУ прие промяна в щатното разписание, 

съгласно което отдел „Човешки ресурси“ преминава на пряко подчинение на Ректора на 

ХТМУ. 

 

5.8. Комуникации и връзки с обществеността 

През отчетният период служителите в отдела насочиха своите усилия към 

утвърждаване имиджа, репутацията и социалната отговорност на ХТМУ пред служителите 

и обществеността. Извършения бяха редица дейности водещи до информационно 

осигуряване и информираност на академичната общност и свързани с дейността на 

Университета заинтересовани среди. Използвани бяха различни комуникационни канали за 

реклама с фокус върху електронните и социални медии. Значително се подобри вътрешната 

комуникация и работният климат като цяло, което доведе до допълнителна ангажираност 

на преподаватели и служители с поставените от академичното ръководство цели. Въз 

основата на създаден „Календарен график за 2021г.“ са извършени следните основни 

дейности за реализация на комуникационната стратегия на ХТМУ: 

1. Изготвяне на  нов кандидатстудентски справочник за ХТМУ Прием 2021 г. – техническа 

и графична обработка, редакция, съвместна работа с колеги от Учебен отдел – 

отпечатани 2000 бр. 

2. Изготвяне и изпращане до бизнес партньорите на ХТМУ на поздравителни картички 

коледните празници. 

3. Организиране на коледно парти за служителите от администрацията на ХТМУ. 

4. Организация и изготвяне на рекламни материали за Националния конкурс „Изявен млад 

учен в областта на органичната химия“ за наградата на академик Иван Юхновски. 

5. Организиране на парти по повод 8-ми март. 

6. Организиране на Тържествен ректорски съвет – връчване на почетното звание „Доктор 

Хонорис Кауза“ на проф. Емин Байрактар. 

7. Организация и участие в онлайн „Ден на отворените врати на ХТМУ“ – 2 април 2021 г. 

Излъчване на живо във Facebook страницата на ХТМУ, Събитието е достигнало до над 

3000 потребители. Изготвяне на рекламен плакат, разпространен в социалните мрежи и 

изпратена покана до училищата в страната. Обезпечаване на събитието с лични 

технически средства. 

8. Организация, администриране и разпространение на информация за Онлайн Форум 

„Кариери – 2021“, участие на 14 фирми и над 100 студенти. Форумът бе проведен в 
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платформата zoom в продължение на 5 астрономически часа. Съвместна работа с 

Кариерен център при ХТМУ. 

9. Изготвяне на рекламен плакат за кандидатстудентската кампания – ОКС „бакалавър“. 

10. Изготвяне на поздравителни адреси, сертификати, грамоти, картички, печатни рекламни 

материали. 

11. Организация на участието на ХТМУ в Софийски фестивал на науката 15-16 май 2021 г. 

12. Организация на участието на ХТМУ в състезание „Асен Йорданов“, организирано от 

ЧСУ „Цар Симеон Велики“ – 15 май 2021 г. 

13. Организация, фото заснемане и излъчване на живо във Facebook на Тържествената 

церемония за връчване на дипломите на бакалаври и магистри Випуск 2020 и 2021, 

връчване на дипломите за ОНС „доктор“, честване на Деня на ХТМУ – 10 юни 2021. 

14. Организация и фото заснемане на XVIII Научна постерна сесия за млади учени и 

докторанти, връчване на наградата в националния конкурс „Изявен млад учен в областта 

на органичната химия“ за наградата на академик Иван Юхновски, връчване на 

поздравителни адреси и плакети на проф. Иван Касабов и доц. Кирил Станулов, 

връчване на Почетен знак на ХТМУ на доц. Тодорка Рачева-Стамболиева, доц. Илия 

Милчев и доц. Жул Асих, връчване на дипломите за академичното звание „доцент“ и 

„професор“ – 25 юни 2021 г. 

15. Фото заснемане на „Национална среща за изследователска мрежа за изследването на 

нови лекарствени молекули“ – 30 юни 2021 г. 

16. Организация, фото заснемане и предаване на живо във Facebook страницата на ХТМУ 

на Тържествената церемония за откриване на учебната 2021/2021 година, проведена на 

28 септември 2021 г. 

17. Периодично поддържане на Instagram и Facebook  страниците на ХТМУ. В посочения 

период са публикувани над 210 поста, достигнали до над 550 000 абонати на социалната 

мрежа Facebook и получили над 13 000 харесвания.  

18. Споделяне в официалната страница на ХТМУ във Facebook на 14 видеа, представящи 

лабораториите на ХТМУ. 8 от видеата са заснети и монтирани от отдела. 

19. Изпращане на  рекламни материали по Еконт до Центровете за кариерно ориентиране в 

страната. 

20. Изработка на рекламни постери и разпространението им в социални мрежи и 

изпращането им до училищата от страната по имейл. 

21. Конкурс за презентации на тема „Химичните технологии около нас” – изработка на 

сертификати и награди, изпращането им до победителите. 

22. Създаване на реклами видеа за ХТМУ. 

23. Поддържане на група за кандидат-студенти във Facebook – „Кандидат-студенти ХТМУ 

2021” – 363 членове – периодично споделяне на публикации в нея. 

24. Постоянно отговаряне на запитвания във Facebook, Instagram и на e-mail: info@uctm.edu. 
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25. Рекламна кампания – във в. 24 (изготвяне на рекламни визии), в. Монитор, в. Стандарт, 

Инженер БГ, в. Дума, в. Азбуки, Радио N-joy, „Медия образование“ и други национални 

медии. 

26. Изпращане на поздравителна картичка на служителите на ХТМУ за рождения им ден по 

имейл. 

27. Периодична актуализация на телефонния указател на уебстраницата на университета. 

28. Периодично публикуване на новини на уебстраницата на университета. 

29. Организиране и разпространение на информация за Webinar „Защо да избера инженерно 

образование в ХТМУ?“, провеждане на 4 webinar-a, с посещаемост около 70 човека. 

Участие в webinar-ите. 

30. Организиране на стартираща пресконференция по проект BG05M2OP001-2.016-0013 

„Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в 

Химикотехнологичен и металургичен университет“. 

31. Техническо обезпечаване на публична лекция на проф. Искендер Ишик – гост от Република 

Турция. 

32. Организация и фото заснемане на Тържествената церемония за връчване на дипломите 

на бакалаври и магистри Випуск 2021 – 10 декември 2021 г.  

33. Организиране на коктейли.  

34. Фото заснемане на събития и срещи в ХТМУ. 

 

5.9. Социална дейност и подпомагане на служители. 

Събраните суми от СБКО за 2021 г. са в размер на 68900 лв. За помощи на служители 

са предоставени 9158 лв. Останалата част е изплатена с 12 последната месечна заплата в 

размер на 260 лв. за всеки служител. 

Почивното дело се развива в условията на пандемичната криза, въпреки 

ограниченията летният почивен сезон започна нормално от 19.06.2021 г., и продължи до 

24.09.2021 г. Сезонът беше разпределен в два вида смени: шест 14-дневни и осем броя 10-

дневни.  

Легловата база беше разпределена, както досега, а именно за 10-дневните смени се 

предлагат 20 броя бунгала, за 14-дневните смени се предлагат 8 броя бунгала /тип 

апартаменти/ и 20 стаи. 

Начините на предлагане, класиране, заплащане, записване и настаняване на 

почиващите за сезона бяха реализирани със заповед за смените, качена на сайта на ХТМУ, 

както и чрез комуникация по ел. поща. Всяка смяна имаше предварително оповестен график 

за заплащане. 

Броят на реализираните нощувки за периода е 2688бр. 

Получената сума от почиващите за отчетния период е 90087,37 без ДДС. 
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Резултатите от създадена организация на документация за сезона 2021, по смени, 

което замества досегашните карти за почивка оптимизира процеса по настаняване на 

хората. Това дава възможност за обмен на обща и актуална информацията между отдела и 

базата и следователно ефективен контрол. 

Дейностите по поддръжка на архива са текущи: достъп и картотекиране. Създадена 

беше нова комисия по архивната дейност цел подобряване условията за архивиране 

съгласно Закона за архивите. Архивните документи, съхранявани в сграда В, са в добро 

състояние, помещението е подходящо. Състоянието на помещението в сграда А, където се 

съхранява друга част от учрежденския архив, не отговаря в достатъчна степен на 

нормативните изисквания, което през следващия отчетен период предстои да бъде 

ремонтирано основно. Предстои дигитализиране на част от документите свързани със 

собствеността на ХТМУ.  През периода поисканите от длъжностни лица справки в архива 

са извършвани своевременно. 

През отчетния период, под наблюдението на гл. юрисконсулт бяха създадени и 

приети  Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив, съгласно изискванията на 

наредба за реда на организирането, обработването, експертизата, съхраняването и 

използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските 

институции.  

 

5.10. Съвет на настоятелите 

В изпълнение на промените в ЗВО сформираният нов Съвет на настоятелите с 

решение на АС от  21.10.2020 г.  Протокол № 16 въпреки усложнената пандемична 

обстановка проведе среща в края на в края на края на 2021г. На срещата присъстваха инж. 

Румен Цонев – г. главен г. изпълнителен директор на „КЦМ” 2000 АД; г-н Тим Курт – 

изпълнителен директор и вицепрезидент на „Аурубис България”; инж. Иван Иванов – бивш 

председател на УС на Български ВиК Холдинг ЕАД; инж. Владимир Филипов – управител 

на „Ниър Софт” ООД; инж. Тихомир Тошев – управител на „Кредит Център” ООД. Всички 

членове бяха запознати от Ректора с програмата за управление на ХТМУ, а гл. счетоводител 

представи отчет за финансовото състояние на Университета. Тържествено беше подписан 

договор за дарение от страна на „КЦМ” 2000 АД на скъпо струваща апаратура, която да се 

използва за изследователски цели.  

От януари 2022 г. като представител на Столична община в СН е включена 

Красимира Билева- заместник кмет по екология. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 


