ПРОТОКОЛ №8
Днес, 21 септември 2016 г. се проведе заседание на АС при следния дневен ред:
1. Решение за удостояване с почетното звание Доктор хонорис кауза.
2. Приемане на Правилник за признаване на придобито висше образование и
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
3. Приемане на Процедура за преминаване от академична длъжност в друго висше
училище или научна организация на същата академична длъжност в
Лесотехнически университет.
4. Решение за признаване на висше образование, придобито в чуждестранно
висше училище.
5. Учебни въпроси.
6. Текущи
Проф. Ив. Илиев предлага допълнителна точка 5. Предложение за номиниране на
експерти към програмните комитети на Рамковата програма “Хоризонт 2020“. Точката
Учебни въпроси да стане 6. Точката Текущи да стане 7.
След проведено явно гласуване предложението е прието.

По 1-ва точка АС
РЕШИ:
Подкрепя предложението за удостояване с почетното научно звание „доктор
хонорис кауза“ проф. дсн Димитър Добрев Коларов.
По 2-ра точка АС
РЕШИ:
Приема Правилник за признаване на придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
По 3-та точка АС
РЕШИ:
Приема Процедура за преминаване от академична длъжност в друго висше
училище или научна организация на същата академична длъжност в Лесотехнически
университет.
По 4-та точка АС
РЕШИ:
Признава висшето образование на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по специалност „Строително инженерство“ на Лилия Емануилова Пиналова.
По 5-та точка АС
РЕШИ:
Приема кандидатурата на доц. д-р Петър Желев като номинация на ЛТУ за
представител в Програмните комитети на Рамковата програма “Хоризонт 2020“.

По 6-та точка АС
РЕШИ:
1. Обявява допълнителна поправителна сесия в периода от 03 до 14 октомври.
2. Записване за учебната 2016/2017 година с общо 3 /три/ невзети изпита за студентите
от редовна и задочна форма на обучение.
3. Краен срок за внасяне на семестриалните такси и записване–19 октомври 2016 г.

ПРОТОКОЛ №7
Днес, 06 юли 2016 г. се проведе заседание на АС при следния дневен ред:
1. Обявяване на конкурси.
2. Актуализиране на учебни планове.
3. Актуализиране на правилника на издателската къща.
4. Актуализиране на правилника на Студентски съвет.
5. Удължаване на трудови договори.
6. Текущи.
По 1-ва точка АС
РЕШИ:
Обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Вътрешни
незаразни болести, патология и фармакология“, област на висше образование 6. „Аграрни науки
и ветеринарна медицина“, професионално направление 6.4.“Ветеринарна медицина“, научна
специалност Патология на животните, по дисциплината „Вътрешни незаразни болести“ със
срок за подаване на документи – 2 (два) месеца.
Обявява конкурс за академична длъжност „професор“ към катедра „Животновъдни
науки“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина“,
професионално направление 6.3. „Животновъдство“, научна специалност Хранене на
селскостопанските животни и технология на фуражите, по дисциплината „Хранене и
агрономия“ със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца
Обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Парково и
ландшафтно проектиране“, 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 „Устройство на ландшафта“
със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца
Обявява конкурс за академична длъжност „професор“ към катедра „Икономика“, област
на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7.
Администрация и управление, научна специалност Статистика и демография, по дисциплината
„Икономическа статистика“ със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца.
По 2-ра точка АС
РЕШИ:
Приема актуализацията на Учебните планове на специалност „Агрономство“, ОКС
„бакалавър“, редовно и задочно обучение и учебния план на специалност „Растителна защита“,
ОКС „бакалавър“, редовно обучение да влезе в сила от учебната 2016/2017 година без
дисциплините Картофопроизводство и Тютюнопроизводство и Етерично-маслени и
лекарствени култури, които са добавени в избираемия блок.
Приема актуализацията на Учебните планове на специалност „Стопанско управление“,
ОКС „магистър“ и специалност „Управление на алтернативния туризъм“, ОКС „магистър“ да
влезе в сила от учебната 2016/2017 година.
Приема в срок до 31.01.2017 г. учебните планове на всички факултети да се
прегледат и предадат на Комисията по качество на обучението.

По 3-та точка АС
РЕШИ:
Приема Правилника за дейността на издателската къща при Лесотехнически
университет.

По 4-та точка АС
РЕШИ:
Приема „Правилник за устройството и дейността на Студентския съвет в
Лесотехническия университет“.

По 5-та точка АС
РЕШИ:
Удължава с 1 (една) година трудовия договор на доц. д-р Емил Димитров Молле.

ПРОТОКОЛ №6
Днес, 29 юни 2016 г. се проведе заседание на АС при следния дневен ред:
1. Приемане на доклад за изпълнение на препоръките на НАОА и доклад –
самооценка за програмна акредитация на професионално направление 5.13.
„Общо инженерство“.
2. Приемане на доклад – самооценка за начална акредитация на докторска
програма „Ергономия и промишлен дизайн“.
3. Актуализиране на учебни планове.
4. Обсъждане на годишната учебна заетост на преподавателите по физическо
възпитание и спорт.
5. Обявяване на конкурси.
6. Удължаване на трудови договори.
7. Актуализация на правилата за предоставяне на стипендии, награди и
помощи на студентите, докторантите и специализантите.
8. Годишен тематичен план за издаване на учебна литература за 2016 година.
9. Текущи.
Проф. Ив. Илиев предлага допълнителна точка 9. График за учебните занятия за
2016/1017 година. Точката Текущи да стане 10.
След проведено явно гласуване предложението е прието.
По 1-ва точка АС
РЕШИ:
Приема доклада за изпълнение на препоръките на НАОА и доклада – самооценка за
програмна акредитация на професионално направление 5.13. „Общо инженерство“.
По 2-ра точка АС
РЕШИ:
Приема доклада–самооценка за начална акредитация на докторска програма
„Ергономия и промишлен дизайн“.
По 3-та точка АС
РЕШИ:
Приема актуализацията на Учебния план на специалност „Горско стопанство“, ОКС
„магистър“ за редовно и задочно обучение да влезе в сила от учебната 2016/2017 година.
Приема актуализацията на Учебния план на специалност „Ветеринарна медицина“,
ОКС „магистър“ да влезе в сила от учебната 2016/2017 година за I, II и III курс.
Приема актуализацията на Учебния план на специалност „Екология и опазване на
околната среда“ за ОКС „бакалавър“ да влезе в сила от учебната 2016/2017 година.
Приема актуализацията на Учебния план на специалност „Стопанско управление“,
ОКС „бакалавър“ и специалност „Алтернативен туризъм“, ОКС „бакалавър“ да влезе в сила
от учебната 2016/2017 година.
По 4-та точка АС
РЕШИ:
Приема като годишна учебна заетост на преподавателите по Физическо възпитание
и спорт (по норматив 500 аудиторни часа годишно) да се признава и учебнотренировъчната работа, като за заетостта с представителните отбори на ЛТУ по
колективните спортове се отчитат по 60 часа (по 30 часа на семестър), а за подготовката на

индивидуални състезатели – по правилата за редукция на часове за групи, по-малки от 7
студента.
По 5-та точка АС
РЕШИ:
Обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ към катедра „Лесоустройство“,
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7.
Архитектура, строителство и геодезия; научна специалност „Фотограметрия и
дистанционни методи“ по дисциплината „Фотограметрия и дистанционни методи“ със срок
за подаване на документи – 2 (два) месеца.
Обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ към катедра „Растителна
защита“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Растителна
защита (Ентомология)“ по дисциплината „Неприятели по културните растения“ със срок за
подаване на документи – 2 (два) месеца.
Обявява конкурс за академична длъжност „професор“ към катедра „Интериор и
дизайн на мебели“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.13. Общо инженерство; по дисциплината „Стилове в интериора и мебелите“
със срок за подаване на документи – 2 (два) месеца.
По 6-та точка АС
РЕШИ:
Удължава с 1 (една) година трудовия договор на проф. д-р Никола Иванов Стоянов.
Удължава с 1 (една) година трудовия договор на доц. д-р Венета Иванова Коцева.
Удължава с 1 (една) година трудовия договор на проф. дин Диана Иванова Георгиева.
Удължава с 1 (една) година трудовия договор на доц. д-р Илия Стоянов Ралчев.
По 7-ма точка АС
РЕШИ:
Приема Правилата за условията и реда за предоставяне на стипендии, награди и
помощи на студентите, докторантите и специализантите в Лесотехническия университет.
По 8-ма точка АС
РЕШИ:
Приема Годишния тематичен план за издаване на учебна литература за 2016 г.
По 9-та точка АС
РЕШИ:
Приема Графика за провеждане на учебните занятия за учебната 2016/2017 година.

