До Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. К. Веселинов
ТУК
Копие:
Председател на ОС
Зам. Ректор по АС и К
Относно: Общо събрание на Техническия университет – София – решение на КС от
23.03.2010 год. т. 3.3 (Протокол № 181) и чл. 18, ал. 2 от Правилника за
управление и дейността на Контролния съвет.
Уважаеми Г-н Ректор,
На заседанието си на 07.06.2010 год. (Протокол № 192), Контролният съвет
направи:
1. Разглеждане на представените и допълнително получените материали от
проведеното на 25.02.2010 год. заседание на Общото събрание (ОС) на
Техническия университет – София (ТУС), в съответствие
с решение на
Контролния съвет от 23.03.2010 год. т.3.3 (Протокол № 181) и чл. 18, ал. 2 от ПУД
на Контролния съвет (КС).
Контролният съвет констатира:
1. Контролният съвет внася в писмена форма пред Председателя на
Общото събрание на ТУС предложения за обсъждане и изменение в
ПУД на ТУС – Протокол № 175 от 01.02.2010 год и Протокол № 176 от
09.02.2010 год., в съответствие с т. 3 “Обсъждане и гласуване на
изменения в ПУД на ТУС” от обявения публично от Председателя на
ОС Дневен ред на Събранието. С това КС спазва процедурата по
пар. 4 от “Заключителни и преходни разпоредби” на ПУД на ТУС за
внасяне на предложение за изменения в ПУД.
2. Със заповед № 339 от 10.02.2010 год. на Ректора на ТУС, на
основание на чл. 14, ал. 3 от ПУД на ТУС е назначена Комисия, с
Председател – Зам. Ректора по АС и К, с правомощия да предложи
до 17.02.2010 год. проект за актуализация на ПУД, в съответствие с
постъпилите предложения и т. 3 от обявения Дневен ред на ОС.
3. На свое заседание от 16.02.2010 год., Комисията обсъжда
постъпилите предложения и чрез консенсус взима следните решения
(Протокол от заседанието на 16.02.2010):
а) Да не се предлагат изменения в ПУД на ТУС в настоящия
момент;
б) Такива изменения би трябвало да се направят след
приемането на нови закони.
4. На 25.02.2010 год. Общото събрание гласува т.3 “Обсъждане и
гласуване на изменения в ПУД на ТУС” от обявения предварително
Дневен ред на Събранието да остане.
5. В съответствие с приетия Дневен ред, Председателят на
Комисията по изменение на ПУД на ТУС докладва взетото решение
от 16.02.2010 год., като допълва, че “съществува правило, съгласно
което, когато предстоят радикални промени в законодателната
уредба не е прието да се правят козметични промени в подзаконови

актове”.
6. Председателят на Комисията по изменение на ПУД на ТУС не
информира ОС за броя на постъпилите предложения, не представя
самите предложения пред ОС, не предлага за обсъждане и
гласуване, постъпилите в съответствие с пар. 4 от Заключителни и
преходни разпоредби на ПУД на ТУС предложения за изменения в
ПУД.
7. Комисията не предлага проект за актуализиране на ПУД, съгласно
постъпилите предложения и нейните правомощия, определени с
издадената заповед № 339 от 10.02.2010 год. Председателят
предлага на ОС решението на Комисията без да го информира поне
за броя и вида на постъпилите предложения.
8. Председателят на ОС не подлага на гласуване предложението на
Комисията по изменение на ПУД, като приема, че в нейните
правомощия е да спре направените предложения и да предложи да
не се извършва актуализация на ПУД на ТУС.
Контролният съвет реши:
1. Издадената заповед № 339 от 10.02.2010 год. задължава
Комисията по промените в ПУД на ТУС в срок до 17.02.2010 год. да
предложи проект за актуализация въз основа на постъпилите
предложения за промени. Този срок е в разрез с това, че
предложения за промени в ПУД на ТУС се представят в писмена
форма на Председателя на ОС не по-късно от три дни преди
провеждането на събранието (пар. 4 от “Заключителни и преходни
разпореждания” на ПУД на ТУС) – събранието е проведено на
25.02.2010 год. Комисията трябва да предложи проект за
актуализация, след като е спазен срока по пар. 4 от “Заключителни и
преходни разпореждания” на ПУД на ТУС”.
2. Председателят на Комисията по заповед № 339 от 10.02.2010 год.
е длъжен при докладването си по т.3 от Дневния ред да представи
постъпилите предложения за промени в ПУД на ТУС, за да може ОС
да вземе информирано решение.
3. Предложението на Председателя на Комисията по промените
трябва задължително да се подложи на гласуване от ОС, тъй като
само ОС е в правото да приеме или отхвърли предложението на
Комисията, както и да разглежда по същество постъпилите
предложения за изменение на ПУД.
4. Предложената от КС промяна в чл. 18, ал.2 от ПУД на ТУС,
предизвикана от установено несъответствие между чл. 18, ал. 2 от
ПУД и чл. 26, ал. 3 от ЗВО, което е породило незаконосъобразната
практика за попълване на ОС на факултетите с членове от други
факултети, не може да бъде квалифицирана като “козметична”
промяна. Тя трябваше да бъде обсъдена и приета с предимство, тъй
като става дума за незаконосъобразна практика, породена от
посоченото несъответствие.
5. Предложенията, направени от КС (и другите постъпили
предложения), за промени в ПУД на ТУС остават в сила и трябва да
бъдат разгледани на следващо ОС.

07.06.2010 год.
Председател на КС: доц. д-р Петър Динев

