П Р О Т О К О Л № 25
Днес, 21 март 2018 г. се проведе заседание на Академичен съвет с дневен ред:
1. Приемане на документация за акредитация на ОКС "бакалавър" и ОКС
"магистър" и докторски програми от професионално направление 4.4. Науки за
земята.
2. Приемане на Финансов отчет на ЛТУ за 2017 г.
3. Корекция в бюджета на ЛТУ.
4. Информация на кадровото състояние на Агрономически факултет.
5. Решение за разпределение на средствата, отпуснати целево от държавния
бюджет за присъщата на ЛТУ научна и художественотворческа дейност.
6. Актуализация на Правилата за условията и реда за предоставяне на стипендии,
награди и помощи на студентите, докторантите и специализантите в ЛТУ.
7. Утвърждаване актуализирани Правила за условията и реда за удостояване на
студенти от специалност „Горско стопанство“ със стипендия „Димитър Христов“.
8. Обсъждане и приемане на предложение за таксите за обучение срещу заплащане
от учебната 2018/2019 г.
9. Обявяване на конкурси.
10. Удължаване на трудови договори.
11. Текущи.

По 1-ва точка АС
РЕШИ:
1. Приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално
направление 4.4. Науки за земята по специалност „Екология и опазване на околната среда“, за
ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.
2. Приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на обучението по ОНС
„доктор“ по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“, Област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.4.
Науки за земята.
3. Приема Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на АС от предходната
процедура и от процедури за САНК за програмна акредитация на Професионално направление
4.4. Науки за земята по специалност „Екология и опазване на околната среда“ в Лесотехнически
университет – София.
4. Приема Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на АС от предходната
процедура и от процедури за САНК за акредитация на ОНС „доктор“ “ по научна специалност
„Екология и опазване на екосистемите“, Област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, Професионално направление 4.4. Науки за земята.
5. Приема запазване на капацитета на специалност „Екология и опазване на околната
среда“, професионално направление 4.4. Науки за земята.

По 2-ра точка АС
РЕШИ:
Приема Отчета за изпълнение на бюджета на ЛТУ за 2017 г.

По 3-та точка АС
РЕШИ:
Приема корекциите в бюджета на ЛТУ.
По 4-та точка АС
Изслуша информация за кадровото състояние на Агрономически факултет
По 5-та точка АС
РЕШИ:
Приема разпределение на средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за
присъщата на ЛТУ научна и художественотворческа дейност.
По 6-та точка АС
РЕШИ:
Приема актуализирани Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии,
награди и помощи на студентите, докторантите и специализантите в ЛТУ.
По 7-ма точка АС
РЕШИ:
Приема актуализирани Правила за условията и реда за удостояване на студенти от
специалност „Горско стопанство“ със стипендия „Димитър Христов“.
По 8-ма точка АС
РЕШИ:
Приема размера на таксите за обучение срещу заплащане за учебната 2018/2019 година.
По 9-та точка АС
РЕШИ:
Обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ към катедра „Хирургия,
рентгенология, акушерство и гинекология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна
специалност „Акушерство, гинекология на животните и болести на новородени животни“ по
задължителната дисциплина „Акушерство (Болести на преживните животни, болести на
едрокопитните животни, болести на животните за компания)“ със срок за подаване на документи
– 2 (два) месеца от публикуване на обявата в ДВ.
Обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ към катедра „Хирургия,
рентгенология, акушерство и гинекология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна
специалност „Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните“ по задължителната
дисциплина „Хирургия (Болести на преживните животни, болести на едрокопитните животни,
болести на животните за компания)“ със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца от
публикуване на обявата в ДВ.

Обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Почвознание“,
в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ по
дисциплина „Микробиология“ със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца от
публикуване на обявата в ДВ.
Обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ към катедра „Парково и ландшафтно
проектиране“, в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Озеленяване на
населените места и ландшафта“ по дисциплината „Паркоустрояване на селищата“ със срок за
подаване на документи – 2 (два) месеца от публикуване на обявата в ДВ.
Обявява конкурс за академична длъжност „професор“ към катедра „Парково и
ландшафтно проектиране“, в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност
„Озеленяване на населените места и ландшафта“ по дисциплината „Паркоустрояване на гори и
лесопаркове“ със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца от публикуване на обявата в
ДВ.
Обявява конкурс за академична длъжност „професор“ към катедра „Екология, опазване и
възстановяване на околната среда“, в област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна
специалност „Екология и опазване на екосистемите“ по дисциплина „Метеорология и
климатология“ със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца от публикуване на обявата в
ДВ.

По 10-та точка АС
РЕШИ:
Удължава с 1 (една) година трудовия договор на доц. д-р Надя Симеонова Делчева.
Удължава с 1 (една) година трудовия договор на доц. д-р Владимир Цондев Щилиянов.

