До Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. К. Веселинов
ТУК
Копие до:
Председателя на Общото събрание

Относно: Процедура по &11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона
за висшето образование, завършила с решение на Академичния съвет (АС)
на Техническия университет в София (ТУ- София) за продължаване на
трудовия договор на доц. д-р Симеон Стоядинов с 1 (една) година.
Уважаеми г-н Ректор,
На заседанието си на 05.10.2009 год. (Протокол № 163), Контролният съвет направи:
1. Разглеждане на процедура по & 11 (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2004 год., изм. ДВ, бр.
83 от 2005 год., в сила от 18.10.2005 год.) от Преходните и заключителните
разпоредби на Закона за висшето образование (ЗВО; изм. ДВ, бр. 41 от 2007, в
сила от 22.05.2007 год.), завършила с решение на Академичния съвет (АС) на
Техническия университет в София (ТУ- София) за продължаване на трудовия
договор на доц. д-р Симеон Стоядинов с 1 (една) година, считано от 20.08.2009
год.,
в изпълнение на т. 5 от Плана за работа на Контролния съвет (КС) през
отчетния период 2009/2010 год., приет на заседание на КС на 11.05.2009 год.
(Протокол № 156), свързано с наблюдение на приложението на ЗВО по
отношение на измененията на Академичния състав на ТУ- София и свързани с
това процедури.
Контролният съвет констатира:
1. Академичният съвет завършва на 27.05.2009 год. (Протокол № 6),
започната процедура по & 11 от Преходните и заключителните
разпоредби на ЗВО, с решение за продължаване на трудовия
договор на доц. д-р Симеон Борисов Стоядинов с 1 (една) година,
считано от 20.08.2009 год. за нуждите на катедра “Железопътна
техника” на Транспортния факултет при ТУ- София;
2. Към 05.10.2009 год., т.е. към датата на това разглеждане в КС,
няма подписан трудов договор, в изпълнение на решението на
Академичния съвет от 27.05.2009 год., т.е. доц. д-р С. Стоядинов
продължава да изпълнява задълженията си като доцент към катедра
“Железопътна техника” на Транспортния факултет при ТУ- София по
договор, подписан преди да придобие правото на пенсия за
осигурителен стаж и възраст. Доц. д-р С. Стоядинов е придобил
правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване
на 65-годишна възраст (20.08.2009 год.), в съответствие с чл. 328,
ал. 1, т. 10 (изм. – ДВ, бр. 25 от 2001 год., в сила от 31.03.2001 год.) от
Кодекса на труда (КТ, изм. ДВ. бр. 109 от 23.12.2008 год.);
3. Контролният съвет, въз основата на чл. 3, ал. 1 от Правилника за
устройството и дейността на Контролния съвет (ПУД на КС) на ТУСофия, наблюдава, смятано от 14.06.2004 год. (Протокол № 23 от

заседанията на КС), промените в Академичния състав на ТУ- София,
настъпващи в резултат от изпълнение на решенията на АС, отнасящи
се до &11 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗВО, тъй
като промените в трудовите договори на хабилитираните лица, които
заемат длъжността “професор” и “доцент” , при навършване на
възрастта по чл. 328, ал.1, т.10 от КТ, водят по сега действащата в
ТУ- София практика до промени в Академичния състав на ТУ- София,
което от своя страна е основание за одобряване от КС (с подпис на
Председателя на КС) на промени в списъчния състав на общите
събрания, факултетните съвети и катедрените съвети, които са
настъпили от това, и стартиране на частични избори, както и
изпълнение на задълженията на КС по чл. 34а, ал.3, т.1 (изм. ДВ, бр.
48 от 2004 год.) от ЗВО;
4. С проявеното бездействие по посоченото в т.1 от този протокол
решение на АС на ТУ- София се нарушава възприетата практика по
отношение на &11 от Преходните и заключителните разпоредби на
ЗВО и свързаната с нея практика по чл. 5, ал.4, т.2 от Правилника за
устройството и дейността (ПУД) на ТУ- София, отнесени към
конкретния случай.
5. Наблюдаваното до този момент забавяне на изпълнението на
посоченото в т.1 решение на АС представлява прецедент в начина на
осъществяване на практиките по т.3 и т.4 (посочени по-горе) – само
до този момент, през календарната 2009 година, пет души, заемащи
изборни ръководни длъжности, са с продължен трудов договор и са
освободили заеманите от тях изборни длъжности, а един предстои да
премине по описаната процедура.
.
Контролният съвет реши:
Констатациите по точки от 1 до 5 да бъдат направени достояние на
Председателя на Общото събрание и Председателя на Академичния
съвет (Ректора на ТУ- София).
05.10.2009 год.
Председател на КС: доц. д-р Петър Динев

