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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Правилникът има за задачи да уреди устройството, дейността и 

управлението на Центъра по материалознание при ХТМУ. 

 

Чл. 2. Центърът по материалознание се създава с решение на 

Академичния съвет при Химикотехнологичния и металургичен 

университет съгласно чл. 5 ал. (7) от Правилника за устройството и 

дейността на ХТМУ. 

 

Чл. 3. Правомощията на центъра по материалознание към ХТМУ се 

определят от действащите закони в България и от Правилника за 

устройството и дейността на ХТМУ. 

 

Чл. 4. Дейността на Центъра по материалознание се осъществява със 

съвместните усилия на преподаватели от ХТМУ и хонорувани 

преподаватели в областта на материалознанието. 

 
 

ІІ. СТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТ НА ЦЕНТЪРА ПО 

МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ 

 

Чл. 5. Центърът по материалознание е обособено звено по смисъла на 

Правилника за устройството и дейността на ХТМУ. 

 

Чл. 6. (1) Центърът по Материалознание се обслужва административно 

от Факултета по металургия и материалознание, от чието име се издава 

цялостната академична документация; 

(2) Учебните планове на Центъра по материалознание се приемат 

от Академичния съвет на ХТМУ; 

(3) Учебните програми по предметите от специалностите по 

материалознание се изготвят от отговарящите за съответната 

дисциплина основни звена, приемат се от Съвета по материалознание и 

се утвърждават от Факултета по металургия и материалознание. 

 

Чл. 7. Органите на управление на Центъра по материалознание са 

Съвет по материалознание (СМ), ръководител и  заместник-

ръководител. 

 



Чл. 8. (1) Ръководителят на Центъра по материалознание е 

хабилитиран, на основен трудов договор преподавател от ХТМУ,  

който се предлага за тази длъжност от СМ и се избира от Академичния 

съвет на ХТМУ за срок от 4 години; 

(2) Едно и също лице не може да се избира за ръководител на 

Центъра за повече от два последователни мандата; 

(3) Ръководителят на Центъра по материалознание е със статут на 

ръководител катедра;  

(4) Ръководителят на Центъра по материалознание осъществява 

оперативното управление на дейността на Центъра. Той отчита тази 

дейност пред Съвета по материалознание, Академичния съвет на 

ХТМУ и Ректора. 

 

Чл. 9. (1) Заместник-ръководителят е член на  Центъра по 

материалознание, предлага се от ръководителя на Центъра и се избира 

от Съвета по материалознание. 

 (2) Заместник- ръководителят подпомага дейността на 

ръководителя и има право да го представлява в случаите, когато е 

упълномощен от него; 

 (3) Мандатът на заместник-ръководителя приключва заедно с 

мандата на ръководителя, който го е предложил за избор от СМ.. 

 

Чл. 10.  Основната дейност на Центъра по материалознание се състои в: 

(1) Организация на учебния процес във всички степени на 

обучение на студенти в областта на материалознанието. 

 (2) Организация и провеждане на научно-изследователска, 

консултантска, проектантска, експертна и сервизна дейност в областта 

на материалознанието. 

 (3) Осъществяване на международно коопериране за обучение, 

изследователска, експертна и консултантска дейност в областта на 

материалознанието. 

 
 

ІІІ.  СЪВЕТ ПО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ 

 

Чл. 11. Органът за вземане на решения в Центъра по материалознание е 

Съвета по материалознание. 

 

Чл. 12. Ръководителят на Центъра по материалознание е Председател 

на Съвета по материалознание. 



Чл. 13. Председателят свиква СМ съгласно плана за работа, по искане 

на минимум една трета от членовете на съвета или от ръководството на 

ХТМУ. 

 

Чл. 14. (1) Академичният съвет при ХТМУ  избира Съвета по 

материалознание за срок от 4 години, с тайно гласуване. Броят на 

членовете на Съвета е 7. 

 (2) Членовете на Съвета по материалознание се предлагат за 

избор от АС от основните звена на Университета. Департаментите  по 

ХН и по ФМТН и  четирите основни направления на специалност 

материалознание  предлагат по двама представители, от които АС 

избира по един. След избора на Ръководителя на Центъра на 

материалознание, на негово място  вторият предложен от съответното 

основно звено се избира от АС. 

 

Чл. 15. (1) Заседанията на СМ са законни, ако присъстват най-малко 2/3 

от неговите членове.  

 (2) Решенията на СМ се вземат с обикновено мнозинство от 

присъстващите; 

 (3) Гласуването е явно или тайно по решение на СМ. 

 

Чл. 16. Съветът по материалознание има следните основни функции: 

 (1) Обсъжда и приема предложените от съответните основни 

звена учебен план и учебни програми на специалностите, по които се 

извършва обучение по материалознание, както и промени в тях по 

установения в ХТМУ ред  и ги предлага за приемане от ФС на ФММ; 

 (2) Обсъжда и предлага съгласувано с ръководителите на катедри 

преподавателите, които четат лекции, водят упражнения и ръководят 

стажове и дипломни работи със студентите от специалност 

“Материалознание” и другите специалности на Центъра по 

материалознание; 

 (3)  Обсъжда и предлага за издаване на учебници и учебни 

помагала; 

 (4) Обсъжда, предлага и решава и други учебни въпроси по 

обучението на студентите в Центъра по материалознание; 

 (5) Приема ежегодния отчет за дейността на центъра. 

 
 

 

 



 

 

 

ІV. ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЪСТАВ НА 

ЦЕНТЪРА ПО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ 

 

Чл. 17. Центърът по материалознание работи с динамичен колектив от 

преподаватели от различни катедри и звена на ХТМУ. 

 

Чл. 18. За решаване на конкретни задачи могат да се съставят 

динамични колективи към Центъра по материалознание съгласно 

Правилника за устройството и дейността на ХТМУ. 

 
 

V. МАТЕРИАЛНА БАЗА И ФИНАНСОВА ИЗДРЪЖКА 

 

Чл. 19. Центърът по материалознание използва учебните лаборатории и 

материалната база на катедрите, които участват във всички етапи на 

това обучение, и ЦНИЛ. 

 

Чл. 20. Центърът по материалознание може да организира и обзавежда 

собствена материална база в ХТМУ (библиотека, учебни зали, 

лаборатории и т.н.) за осъществяване на съответните дейности с 

материално отговорно лице ръководителя на центъра. 

 

Чл. 21. Центърът по материалознание е на бюджетна издръжка в 

дейността си по обучение на студенти по държавна поръчка и 

договорна за останалите форми на обучение, научно-

изследователската, експертната и сервизна дейност. 

 

 
 

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 22. Дейността на Центъра по материалознание се подчинява на: 

 (1) Закона за висше образование и Правилника за устройството и 

дейността на Химикотехнологичния и металургичен университет; 

 (2) Вътрешните правила за организация на работната заплата ; 

 (3) Правилника за учебната работа в ХТМУ; 

 (4) Правилника за определяне на нормативната и допълнителна 

заетост на научно-преподавателския състав; 



 (5) Схемата и структурата на ХТМУ; 

 (6) Схемата на финансовата сметка на ХТМУ; 

 (7) Настоящият правилник влиза в сила от датата на приемането 

му от Академичния съвет на ХТМУ. 


