До Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. К. Веселинов
ТУК
Копие:
Председателя на ОС та ТУ-София
Зам. ректора по АСК
Зам. ректора по УД
Директора на Дирекция “Финанси”
Отдел “Персонал”
Относно: Предложения за промени в Правилника за управлението и дейността на
Техническия университет – София; избор на Зам. Ректор по учебна
дейност.
.
Уважаеми г-н Ректор,
На заседанието си на 01.02.2010 год. (Протокол № 175), Контролният съвет направи
разглеждане на:
А. Предложения във връзка с точка 3: “Обсъждане и гласуване на изменения в ПУД на
ТУС”, от обявения дневен ред на свиканото на 25.02.2010 год. Общо събрание на
Техническия университет - София:
1. Относно правилата за формиране на бюджета на основните звена и филиалите
на Техническия университет – София.
Контролният съвет констатира:
1. Чл. 90, ал. 2, от ЗВО (с последна поправка от 2004 година)
изисква правилата за формиране на Бюджета на основните звена и
на филиалите да бъдат определени в правилника за управлението и
дейността на висшето училище.
2. В Правилника за управление и дейността на ТУ – София не
фигурира текст, който да удовлетворява изискването на ЗВО по чл.90,
ал.2.
Контролният съвет реши:
Предлага на Председателството на ОС на ТУ – София със
съдействието на Дирекция “Финанси” да бъдат формулирани
правила, които да отразят изискването на чл. 90, ал.2, от ЗВО.
2. Относно формирането на Бюджета и използването на средствата от страна на
Студентски съвет в съответствие с чл. 72 от ЗВО и чл. 91, ал. 3 от ПУД на ТУ –
София.
Контролният съвет констатира:
1. Съгласно чл. 72, ал. 5 от ЗВО и чл. 91, ал. 3 от ПУД на ТУ –
София са определени направленията на дейност, които се
финансират – защита на социалните интереси на студентите, за

провеждане на културна, спортна, научна, творческа и международна
дейност.
2. В член 91, ал. 3, от ПУД на ТУ – София са записани тези
направления като изрично се отбелязва, че Бюджетът се предлага от
Студентски съвет и се одобрява от Ректора..
Контролният съвет реши:
Предлага на Председателството на ОС на ТУ – София със
съдействието на Дирекция “Финанси” и Зам. ректора по АСК да бъдат
формулирани правила, по които се формира бюджета на Студентски
съвет, които да отразят изискванията на чл. 72, ал. 5 и отразяват
съществуващите процедури.
Б. Разглеждане на материали по избора на Зам. ректор по учебната дейност
(заседание от 27.01.2010 тод.)
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни проведения избор по т. 8 от дневния ред
на заседанието на Академичния съвет и избора на проф. д-р инж.
Георги Славчев Михов за Зам. ректор по учебната дейност на
Техническия университет – София.

01.02.2010 год.
Председател на КС: доц. д-р Петър Динев

