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
Декан на МТФ
Декан на ЕФ
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; избор на Зам. декан по НИР на Машинно-технологичния
факултет; Доклад на Декана на Електротехническия факултет във връзка
анулиране на заповед за прекратяване на трудовите правоотношения на гл.
ас. Тодор Йонов.
Уважаеми Г-н Ректор,
На заседанието си на 14.06.2010 год. (Протокол № 194), 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, в съответствие
с решение на Контролния съвет от 24.06.2010 год. (Протокол № 193).
Контролният съвет констатира:
1. С доклад на Декана на Факултета по електроника и автоматика
(ФЕА), изх. № 51 от 13.07.2010 год., Контролният съвет е сезиран за това, че на
29.06.2010 год. заповед № І-607 от 10.06.2010 год. на Ректора на Техническия
университет – София е връчена на гл. ас. инж. Петър Шиндов.
Контролният съвет реши:
1. Жалба вх. № 738 от 21.06.2010 год. (Филиал в Пловдив) от
преподавателите в катедра “Електроника”, ФЕА, при Филиала на
Техническия университет в град Пловдив е постъпила в Контролния
съвет в пълно съответствие с реда на чл. 10, ал. 2 от Правилника за
устройството и дейността на Контролния съвет;
2. Жалба вх. № 738 от 21.06.2010 год. се допуска за разглеждане по
същество в Контролния съвет в съответствие с чл. 10, ал. 3 от
Правилника за устройството и дейността на Контролния съвет (ПУД
на КС), тъй като връчването на въпросната заповед на лицето по
същество се възприема като взимане на окончателно решение по нея
от страна на Ректора на Техническия университет.
3. Заповед № І-607 от 10.06.2010 год. на Ректора на Техническия
университет – София в частта за назначаването на гл. ас. Петър
Шиндов, считано от 01.07.2010 год., на една втора бройка за
академична длъжност главен асистент в катедра “Електроника” към
ФЕА на безсрочен трудов договор е в противоречие с Решение на
Академичния съвет (АС) на Техническия университет в София по т. 3

от дневния ред на заседанието на Академичния съвет от 25.02.2010
год. (Протокол № 2), което гласи, че “преподавателите от Техническия
колеж “Джон Атанасов” могат да се преназначават в Техническия
университет (включително във Филиала в Пловдив) при съгласие на
приемащите основни звена”. Заповедта се издава само възоснова на
ПМС № 269 от 13.11.2009, заявеното лично желание на гл. ас. Петър
Шиндов и в съответствие на 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”.
4. Налице е ясно изразено несъгласие от основното звено – ФЕА, гл.
ас. Петър Шиндов да бъде преназначен в Катедра “Електроника” на
ФЕА. Това несъгласие е заявено от колективния орган за управление
на ФЕА – Факултетния съвет на ФЕА, още на 23.04.2009 год., като ФС
на ФЕА не дава съгласие гл. ас. Петър Шиндов да бъде назначен,
като се отчита постъпилото възражение на катедра “Електроника”.
Такива възражения на Катедрения съвет на Катедра “Електроника” са
постъпили отново през м. май 2010 год. (Протоколи №№ 91 и 93,
съответно от 13 и 25 май).
5. Несъгласието на основното звено е заявено навреме и по напълно
законосъобразен начин, в съответствие с Решението на АС на
Техническия университет. Това несъгласие не е взето под внимание
при промяната на трудовото правоотношение, с което Заповед № І607 от 10.06.2010 год. на Ректора на Техническия университет –
София влиза в противоречие с Решението на АС от 25.02.2010 год.
2. Разглеждане на постъпили с доклад на Декана на Машинно-технологичния
факултет (МТФ) от 14.07.2010 год. материали за избор на Зам. декан на МТФ по
научно-изследователската работа (НИР) - Протокол № 10 от 06.07.2010 год.
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни: проведеното заседание на Факултетния
съвет на МТФ по т. 1 за избор на Зам. декан по НИР и избора на доц.
д-р Манахил Тонгов за Зам. декан по НИР на МТФ (нещатен).
3. Разглеждане на въпроса за анулиране на заповед № І-561 от 27.05.2010 год. за
прекратяване на трудовия договор на гл. ас. Тодор Йонов (катедра ЕСЕОЕТ),
поставен с доклад на Декана на Електротехническия факултет от 08.07.2010 год. и
свързания с него Доклад на проф. д-р Ангел Пачаманов до Ректора на Техническия
университет – София от 14.06.2010 год.
Контролният съвет констатира:
1. Заповед № І-561 от 27.05.2010 год. за прекратяване на трудовия
договор на гл. ас. Тодор Йонов е издадена на основание на негово
писмено предизвестие до работодателя и решение на Факултетен
съвет от 13.04.2010 год.
2. Заповед № І-578 от 01.06.2010 год., която анулира заповед № І561 от 27.05.2010 год. за прекратяване на трудовия договор на гл. ас.
Тодор Йонов е издадена на основание на молба от гл. ас. Тодор
Йонов – вх.№ 21-00-14 от 27.05.2010 год и оттеглено предизвестие за
прекратяване на трудовия договор.
3. Съгласно чл. 326, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ) “предизвестието
може за се оттегли и до изтичането на срока му (30 дни при безсрочен
трудов договор, съгласно чл. 326, ал. 4 от КТ) със съгласието на
работодателя” (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.).
4. Докладът от проф. д-р Ангел Пачаманов поставя въпроса за
започване на процедура за дисциплинарно наказание срещу гл. ас.
Тодор Йонов за извършване на неморална или неетична постъпка

към студенти или колеги по чл. 130, ал. 1, т. 8 от ПУД на ТУ- София,
и/или по чл. 130, ал. 3 от ПУД на ТУ- София за член на академичния
състав, за който по установения ред е доказана проява на корупция,
като привежда в доклада си достъпните му факти.
5. Нарушенията по чл. 130, ал.1 от ПУД на ТУ- София
установяват по известната процедура на чл. 130, ал. 2 от ПУД на
София след подаден неанонимен доклад (Доклада на проф.
Ангел Пачаманов от 14.06.2010 год.) за нарушението или
установения ред, съгласно чл. 130, ал. 3 от ПУД на ТУ- София.
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6. Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното
наказание да приеме писмените обяснение, да събере и оцени
посочените доказателства в съответствие с чл. 193 от КТ.
7. Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2

месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година
от извършването му – чл. 194, ал. 1 от КТ.
8. Сроковете по т. 7 не текат през времето, когато работникът

или служителят е в законоустановен отпуск – чл. 194, ал. 3 от
КТ.
Контролният съвет реши:
1. Докладът на Декана на ЕФ, придружен от доклада на проф. Ангел
Пачаманов, е постъпил в Контролния съвет в съответствие с реда на
чл. 10, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на
Контролния съвет;
2. Докладът ще бъде допуснат за разглеждане по същество в
Контролния съвет след като Ректорът на ТУ- София вземе
окончателно решение по него или в изпълнение на процедурите по
чл. 130, ал.2 и ал. 3 от ПУД на ТУ- София.

14.06.2010 год.
Председател на КС: доц. д-р Петър Динев

