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

Относно: Процедура по одобряване на промени в списъци на Общи събрания,
Събрания на департаменти и т.н..
Уважаеми г-н Ректор,
На заседанието си на 19.10.2009 год. (Протокол № 165), Контролният съвет направи:
1. Разглеждане на списък на членове на Общото събрание (ОС) на Факултета по
транспорт (ФТ) от 13.10.2009 год., представени за одобряване от Контролния
съвет (КС) на 15.10.2009 год.
Контролният съвет констатира:
1. Има публична обява за заседание на ОС на ФТ , насрочено за
20.10.2009 год. .
2. Последният списък на членовете на ОС на ФТ е одобрен от КС и
утвърден от Ректора на ТУ- София на 22.10.2007 год.
3. Последното ОС на ФТ е проведено на 30.10.2007 год., което
означава, че ОС не е свиквано вече близо 2 години, в противоречие
на чл. 19, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на ТУСофия (ПУД на ТУС).
4. Списъкът на ОС на ФТ, представен на 15.10.2009 год. не е
обновяван вече близо две години, което не позволява на КС да вземе
становище по законосъобразност без наличието на придружаваща
списъка информация, например протоколи за избор на студенти и
докторанти – 7 от 12 члена на новия списък не фигурират в стария
списък.
5. В представения списък под № 29 е записан доц. С. Стоядинов,
който към 20.08.2009 год. е придобил правото на пенсия и
осигурителен стаж в съответствие с чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ (виж
решение на КС в протокола на № 163 от 05.10.2009 год.).
6. Съществува решение на Академичния съвет на ТУ- София от
27.05.2009 год. за продължаване на трудовия договор на доц. С.
Стоядинов в съответствие с параграф 11 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗВО.
7. Към днешна дата посоченото в т. 6 решение на АС не е приведено
в изпълнение, т.е. не е подписана заповед за продължаване на
трудовия договор на доц. С. Стоядинов, в съответствие със

съществуващата законосъобразна практика в ТУ- София.
Контролният съвет реши:
1. Не одобрява и не предлага за утвърждаване предоставения списък
на членовете на ОС на ФТ поради направените по-горе констатации
по т. т. 2, 3, 4, 5 ,6 и 7.
2. Обръща внимание на Председателя на ОС на ФТ за неспазване на
чл. 19, ал. 1 от ПУД на ТУС.
2. Взимайки повод от разглеждането по т. 1:
Контролният съвет реши:
В срок до 02.11.2009 год. да бъде извършена проверка по документи
за изпълнение на чл. 19, ал. 1 от ПУД на ТУС от всички ръководства
на Общите събрания в ТУ- София.

19.10.2009 год.
Председател на КС: доц. д-р Петър Динев

