До Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. К. Веселинов
ТУК
Копие:
Директора на дирекция “Финанси”
Декана на ФКСУ
Декана на ЕФ
Декана на МФ
Секретаря на АС
Относно: Разглеждане на Отчета за Отчета за касовото изпълнение на бюджета на
ТУ- София за деветте месеца на 2009 година, Актуализация на бюджетните
кредити по бюджетни параграфи за 2009 год. на Техническия университет в
София; избор на ръководител на катедра “Електроснабдяване,
електрообзавеждане и електротранспорт” при Електротехническия
факултет; избор на ръководител на катедра “Машинни елементи и
неметални конструкции” при Машиностроителния факултет; избор на Зам.
Декан на Факултета по компютърни системи и управление по учебната
дейност - профил бакалаври, на обществени начала.
.
Уважаеми г-н Ректор,
На заседанието си на 26.10.2009 год. (Протокол № 166), Контролният съвет направи:
1. Разглеждане на материали (Протокол № 12 от 20.10.2009 год.) от заседанието
на Факултетния съвет (ФС) на Електротехническия факултет (ЕФ) на
Техническия университет по доклад на декана – доц. д-р Васил Господинов от
22.10.2009 год. за избор и утвърждаване на Ръководител на катедра
“Електроснабдяване, електрообзавеждане и електротранспорт”.
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни проведеното заседание на ФС на ЕФ при
ТУ - София по т.1. от дневния ред и избора на проф. д-р Ангел
Пачаманов за Ръководител на катедра “Електроснабдяване,
електрообзавеждане и електротранспорт”.
2. Разглеждане на материали (Протокол № 2 от13.10.2009 год.) от заседанието на
Факултетния съвет (ФС) на Машиностроителния факултет (МФ) на Техническия
университет по доклад на декана – доц. д-р Любомир Димитров от 19.10.2009 год.
за избор и утвърждаване на Ръководител на катедра “Машинни елементи и
неметални конструкции”.
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни проведеното заседание на ФС на МФ при
ТУ - София по т.1. от дневния ред и избора на доц. д-р Димитър
Ралев за Ръководител на катедра “Машинни елементи и неметални
конструкции”.
3.
Разглеждане на материали (Протокол № 1 от20.10.2009 год.) от заседанието
на Факултетния съвет (ФС) на Факултета по компютърни системи и управление

(ФКСУ) на Техническия университет по доклад на декана – проф. д-р Огнян Наков
за избор на Зам. Декан по учебната част, профил бакалаври на обществени
начала.
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни проведеното заседание на ФС на ФКСУ
при ТУ - София по т.3. от дневния ред и избора на доц. Милена
Лазарова за Зам. Декан по учебната дейност, профил бакалаври на
обществени начала.
4. Разглеждане на материали по Отчета за касовото изпълнение на бюджета на
ТУ- София за деветте месеца на 2009 година, представени с доклад от 22.10.2009
година от Директора на Дирекция “Финананси” – маг.икон. Боян Стоилов.
Контролният съвет констатира:
1. Академичният съвет на ТУ- София не е приемал и през 2008, и сега
през 2009 година, Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ТУСофия за шестте месеца на годината.
2. Прави впечатление вече традиционно ниското изпълнение на
капиталовите разходи по статии 52-01 и 53-01 - Придобиване на
компютри и хардуер и Придобиване на програмни продукти –
изпълнението по това време на годината не надхвърля една трета от
предвидените разходи.
Контролният съвет реши:
1. Препоръчва на Ръководството на Академичния съвет да съгласува
с Дирекция “Финанси” плана за 2010 година, така че да стане
възможно разглеждането и приемането на Отчет за касовото
изпълнение на бюджета за шестте месеца на годината.
2. Предлага на Академичния съвет на ТУ – София да приеме
представения Отчет за касовото изпълнение на бюджета по
бюджетни параграфи за деветте месеца на 2009 година.
5. Разглеждане на материали по предложения проект за Актуализация на
бюджетните кредити по бюджетни параграфи за 2009 година, внесени с доклад от
22.10.2009 година от Директора на Дирекция “Финананси” – маг.икон. Боян
Стоилов.
Контролният съвет реши:
1. Предлага на Академичния съвет на ТУ – София да приеме
представения проект за Актуализация на бюджетните кредити по
бюджетни параграфи за 2009 година.

26.10.2009 год.
Председател на КС: доц. д-р Петър Динев

