До Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. К. Веселинов
ТУК
Копие:
Зам. Ректор по АС и К
Относно: Законосъобразност на процедура по чл. 130, ал.2 от ПУД на Техническия
университет за установяване на нарушение от страна на доц. Константин
Кралев и основания за дисциплинарно наказание .
Уважаеми Г-н Ректор,
На заседанието си на 19.05.2010 год. (Протокол № 189), Контролният съвет
направи:
1. Разглеждане на материали, отнасящи се законосъобразност на процедура по чл.
130, ал.2 от ПУД на Техническия университет за установяване на нарушение от
страна на доц. Константин Кралев и основания за дисциплинарно наказание.
Контролният съвет констатира:
1.
На 02.04.2010 год., около 9 часа, доц. Константин Кралев, преподавател в
ИПФ – База Сливен, катедра “Електротехника, електроника и автоматика”, в
нарушение на заповеди № 969 от 29.03.2010 год. на Ректора на Техническия
университет и № 065 от 01.04.2010 год. на Ръководителя на База – Сливен,
прониква в сграда с неразрешен достъп със сила, въпреки противопоставянето на
портиера-охрана Стефан Михайлов. Същият отказва да напусне сградата дори
след отправено му устно предупреждение от гл. полицай Йордан Минев, отказва
също така да изпълни законно полицейско разпореждане, след което той е изведен
от сградата и е задържан за 24 часа от органите на МВР.
2.
Издаден е Акт за установено административно нарушение № 876926 от
02.04.2010 год. на основание на чл. 55, ал. 4 от ЗМВР. Съставен е протокол за
предупреждение от полицейските органи същият да не упражнява психически и
физически тормоз над служебното лице Стефан Михайлов. Доц. Константин
Кралев отказва да подпише и двата документа.
3.
Дадено е писмено обяснение на случая от служебното лице Стефан
Михайлов (ЕГН 5611205826).
4.
С доклад на Ръководителя на База- Сливен, изх. № 140 от 14.04.2010 год., в
изпълнение на чл. 130, ал. 2 от ПУД на ТУС, Ректорът на Техническия университет
е уведомен писмено за нарушението.
5.
С писмо № 21-00-77 от 20.04.2010 год. чрез Ръководителя на База-Сливен е
поискано обяснение от доц. Константин Кралев за извършеното нарушение.
6.
Писменото обяснение от страна на доц. Константин Кралев е постъпило в
База-Сливен с вх. №158 от 22.04.2010 год., в което той потвърждава известните
факти. Писменото обяснение е изпратено с доклад на Ръководителя на БазаСливен, изх. № 148 от 23.04.2010 год., до Ректора на Техническия университет.
7.
Съставен е доклад от Нели Миндова с вх. № 143 от 13.04.2010 год. (БазаСливен), в който се предоставя информация за дисциплинарните наказания на
доц. Константин Кралев през последните четири години, както следва по
приложените заповеди:
7.1.
Заповед № І-1187 на Ректора на ТУС от 26.07.2006 год. - “забележка”
– на основание чл. 187, ал. 1, т. 10 от КТ, във връзка с чл. 188, ал. 1, т. 1 от КТ;

7.2.
Заповед № 260 на Ръководителя на База- Сливен от 16.12.2008 год. “забележка” – на основание чл. 187, ал. 1, т. 8 и 10 от КТ, във връзка с чл. 188, ал.
1, т. 1 от КТ;
7.3.
Заповед № 886 на Ректора на ТУС от19.03.2010 год. “предупреждение за уволнение” – на основание чл. 187, ал. 1, т. 8 и10 от КТ, във
връзка с чл. 188, ал. 1, т. 2 от КТ.
Контролният съвет реши на основание чл. 15, ал. 3 от ПУД на
ТУС:

1. Доц. Константин Кралев нарушава писмени заповеди на Ректора на
ТУС и на Ръководителя на База-Сливен, като прониква силово въпреки
съпротивата на охраната в сграда на ТУС – База Сливен, извършва
административно нарушение, регистрирано от органите на МВР, и отказва
да подпише предупреждение за психически и физически тормоз на
служебно лице от охраната, поради което е задържан за 24 часа от органите
на МВР, с което е нарушил изискванията към членовете на академичния
състав на ТУС, съобразно чл. 127, ал. 1 на ПУД на ТУС, което е основание
за дисциплинарно наказание, съгласно чл. 129, т.7 и чл. 130, ал. 1, т. 4.
2. Доц. Константин Кралев е наказван за извършени нарушения по КТ
през 2006 (забележка), 2008 (забележка) и 2010 (с предупреждение за
уволнение), което позволява да се приеме хипотезата за системно
нарушаване на изискванията на чл. 127, ал. 1 на ПУД на ТУС.
3. Нарушението, извършено от доц. Константин Кралев, е установено,
като е спазена процедурата, предписана от чл. 130, ал. 2, което дава
основание на Ректора на Техническия университет да вземе решение по
случая

19.05.2010 год.
Председател на КС: доц. д-р Петър Динев

