До Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. К. Веселинов
ТУК
Копие:
Декана на ФТ
Декана на ФКСУ
Декана на ЕФ
Декана на ФФОЕ
Декана на ФАИО
Декана на ФМУ-Пловдив
Директора на ДЧЕОПЛ
Директора на ДФВС
Директора на ОТК-София
Относно: Отчетно-изборно събрание на Факултета по транспорт; избор на Зам.
ректор по Академичен състав и координация; проверки и правила на
Контролния съвет.
.
Уважаеми г-н Ректор,
На заседанието си на 02.11.2009 год. (Протокол № 167), Контролният съвет направи:
1. Разглеждане на материали от Отчетно-изборно събрание на Общото събрание
на Факултета по транспорт (ФТ) на Техническия университет по доклад на
декана – доц. д-р Теодоси Евтимов, (Протокол от 20.10.2009 год.).
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни проведеното заседание на ОС на ФТ при
ТУ – София и проведените избори за актуализиране на състава на
Факултетния съвет.
2. Разглеждане на материали от заседанието на Академичния съвет (АС) на
Техническия университет за избор на Зам. ректор по Академичен състав и
координация (Протокол № 9 от 28.10.2009 год.).
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни проведеното заседание на АС на ТУСофия по т.6.4. от дневния ред и избора на доц. д-р Любомир
Иванов Мечкаров за Зам. ректор по Академичен състав и
координация .
3.
Проверка на проведените общи събрания в ТУ-София и съответствието им на
чл. 19, ал.1 от ПУД на ТУ-София в съответствие с т. 2 от Протокол № 165 от
19.10.2009 год..
Контролният констатира:
Направената проверка по документи показа, че в нарушение на чл.
19, ал.1 от ПУД на ТУ-София не са проведени общи събрания в
следните структурни звена на ТУ-София: ФКСУ, ЕФ, ФФОЕ, ФАИО,

ФМУ, ДЧЕОПЛ, ДФВС, и ОТК- София .
Контролният съвет реши:
Обръща внимание на Ръководителите на изброените структурни
звена и на Председателите на съответните Общи събрания за
нарушаване на чл. 19, ал.1 от ПУД на ТУ- София.
4. Ред за внасяне на материали за разглеждане от Контролния съвет.
Контролният съвет реши:
1. Материали се внасят за разглеждане на заседание на Контролния
съвет на ТУ- София през следващата седмица най-късно до 12 часа в
сряда - чрез Деловодството на ВУЗ или чрез Секретаря на
Контролния съвет.

02.11.2009 год.
Председател на КС: доц. д-р Петър Динев

