П Р О Т О К О Л № 21
Днес, 08 ноември 2017 г. се проведе заседание на Академичен съвет.
Проф. Ив. Илиев откри заседанието и предложи следния дневен ред:
1. Обсъждане на предложение за бъдещо управление на терените в „Студентски град“ –
София.
2. Приемане на Правилник за атестиране на академичния състав на Лесотехническия
университет – София.
3. Приемане на документация за програмна акредитация на програми за обучение в ОНС
„Доктор“.
4. Приемане на решение за провеждане на конкурсна сесия за финансиране на проекти.
5. Приемане на плана за работа на издателската къща.
6. Промени в бюджета на ЛТУ за 2017 година.
7. Промяна в счетоводната политика на ЛТУ.
8. Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.
9. Удължаване на трудови договори.
10. Текущи.
От членовете на Академичния съвет присъстват: проф. Ив. Илиев, доц. П. Желев, проф.
М. Милев, доц. Хр. Михайлов, доц. М. Димитров, доц. Н. Илиев, доц. Р. Илиева, доц. Н.Тричков,
доц. Ж. Гочев, доц. Н. Минковски, проф. А. Маринова, доц. Юл. Михайлова, проф. Ат. Ковачев,
доц. С. Бенчева, доц. Й. Златарова, проф. Ив. Палигоров, доц. Вл. Тодоров, доц. Р. Милчев, проф.
Н. Стоенчев, проф. Б. Аминков, проф. Г. Георгиев, доц. В. Манов, проф. Ем. Сапунджиев, гл.ас.
Ст. Стоянов, гл. ас. Т. Тончев, инж. К. Николов, инж. В. Драганов, студент Ж. Желязкова.
Отсъстват: проф. Ст. Юруков проф. Ал. Ташев, доц. Я. Генчев доц. В. Живков доц. Пл.
Александров, проф. М. Дончева-Бонева, проф. Вл. Пиралков, проф. Р. Томов, докторант Вл.
Хаджикръстев, студент С. Коцев, студент В. Мингов, студент В. Андонова, студент А.Чаушев.
В работата на заседанието на АС участват: доц. Б. Желязова (Зам.-ректор), инж. Ил.
Бенчев (Пом.-ректор), доц. Ек. Тодорова (Зам.-декан на ФЕЛА), Димитринка Киркова (гл.
счетоводител).
По 1-ва точка АС
РЕШИ:
Лесотехническият университет застава зад предложението терените в кварталите,
обособени като „кампуси“, за които е влязъл в сила застроителен и регулационен план след
актуването им за държавна собственост с предоставени права на Министерството на
образованието и науката, да бъдат предоставени за самостоятелно управление на висшите
училища по реда на чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната собственост – с Решение на
Министерския съвет или по реда на чл. 15, ал. 3 от Закона за държавната собственост – със
заповед на министъра на образованието и науката.
По 2-ра точка АС
РЕШИ:
Приема Правилник за атестиране на академичния състав на Лесотехническия
университет – София.
По 3-та точка АС
РЕШИ:
Приема материалите по програмна акредитация за обучение в ОНС „доктор“, факултет
„Горско стопанство“ както следва:

1. Доклад-самооценка за обучение в ОНС „доктор“ в Област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.5. Горско стопанство по
научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“.
2. Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на постоянната комисия по
аграрни науки и ветеринарна медицина към НАОА в Област на висше образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.5. Горско стопанство по научна
специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“.
По 4-та точка АС
РЕШИ:
Приема решение за провеждане на конкурсна сесия за финансиране на проекти със
средства от държавния бюджет.
По 5-та точка АС
РЕШИ:
Приема плана за работа на Издателската къща на ЛТУ за 2018 г.
По 6-та точка АС
РЕШИ:
Приема корекциите в бюджета на ЛТУ.
По 7-ма точка АС
РЕШИ:
Приема корекциите в Счетоводната политика на ЛТУ.
По 8-ма точка АС
РЕШИ:
Обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Животновъдни
науки“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Епизоотология, инфекциозни
болести и профилактика на заразните заболявания по животните“ по дисциплината
„Имунология“ със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца.
Обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ към катедра „Икономика“, област на
висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7.
Администрация и управление, научна специалност „Икономика и управление“ по дисциплината
„Микроикономика“ със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца
По 9-та точка АС
РЕШИ:
Удължава с 1 (една) година трудовия договор на проф. д-р Янислав Илиев Илиев.

