До Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. К. Веселинов
ТУК
Копие:
Директора на Филиала в Пловдив
Зам. Ректор по АС и К
Декан на ФЕА - Пловдив
Ръководител на катедра “ЕА” - Пловдив
Относно: Жалба вх. № 738/21.06.2010 год. (Филиал в Пловдив) от преподавателите в
катедра “Електроника”, ФЕА, при Филиала на Техническия университет в
град Пловдив
Уважаеми Г-н Ректор,
На заседанието си на 24.06.2010 год. (Протокол № 193), Контролният съвет
направи:
1. Разглеждане на постъпила колективна Жалба (вх. № 738/21.06.2010 год.,

Филиал в Пловдив) от преподавателите в катедра “Електроника”, ФЕА,
при Филиала на Техническия университет в град Пловдив срещу Заповед
№ І-607 от 10.06.2010 год. на Ректора на Техническия университет София.
Контролният съвет констатира:
1. Предмет на Жалбата е противоречието на Заповед № І-607 от
10.06.2010 год. на Ректора на Техническия университет – София с
Решение на Академичния съвет по т. 3 от дневния ред на
заседанието на Академичния съвет от 25.02.2010 год. в частта за
назначаването на гл.ас Петър Шиндов на основание на ПМС № 269
от 13.11.2009 год. и негово желание, отразено в писмо, в
съответствие с чл. 119 от Кодекса на труда, който гласи, че трудовото
правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между
страните за определено или неопределено време.
2. Съгласно Заповед № І-607 от 10.06.2010 год. гл. ас. Петър Шиндов
се преназначава на една втора щатна бройка за академичната
длъжност главен асистент в катедра “Електроника и автоматика” на
безсрочен трудов договор.
3. Съществува Решение на Академичния съвет от 25.02.2010 година
(т.3, 3.1 от Протокол № 2 от 25.02.2010), съгласно което
Академичният съвет не приема със заповед на Ректора всички
хабилитирани преподаватели и доктори (към датата на издаване на
заповедта гл. ас. П. Шиндов не е доктор, но към днешна дата той вече
е доктор) от ТК “Джон Атанасов” да се преназначат в други звена на
университета при тяхно желание (т.2) и преподавателите от ТК “Джон
Атанасов” могат да се преназначат при съгласие на приемащите
основни звена (т.3, поз. 5, последна).
4. Налице ясно изразено несъгласие гл. ас П. Шиндов да бъде
преназначен в катедра “Електроника и автоматика” на ФЕА – от
Факултетния съвет на основното звето (Факултета по Електроника и
Автоматика) – Протокол № 5 от 23.04.2009, от Катедрения съвет на
катедра “Електроника и автоматика” – Протоколи № 71 от 06.03.2010,
№ 91 от 13.05.2010 и № 93 от 25.05.2010.

Контролният съвет реши:
1. Жалбата е постъпила в Контролния съвет в съответствие с реда на
чл. 10, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на
Контролния съвет;
2. Жалбата ще бъде допусната за разглеждане по същество в
Контролния съвет само след като Ректорът вземе окончателно
решение по нея или издаде нова заповед, свързана с тази жалба, – в
съответствие с чл 10, ал. 3 от Правилника за устройството и
дейността на Контролния съвет

24.06.2010 год.
Председател на КС: доц. д-р Петър Динев

