До Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. К. Веселинов
ТУК
Копие:
Директор на Филиала в Пловдив
Група преподаватели – чрез Директора
на Филиала в Пловдив
Относно: Заявление от група преподаватели от Филиала в Пловдив, списък на Общото
събрание на Филиала в Пловдив.
Уважаеми Г-н Ректор,
На заседанието си на 04.10.2010 год. (Протокол № 196), Контролният съвет
направи:
1. Разглеждане на постъпило на 29.09.2010 год. Заявление от група преподаватели
от Филиала на Техническия университет (ТУС) в Пловдив, с което искат от
Контролния съвет да отговори на поставен въпрос, отнасящ се до управлението
на Филиала в Пловдив след 26.10.2010.
Контролният съвет констатира:
1. Заявлението е постъпило по административния ред.
2. Поставя се въпроса за управлението на Филиала на ТУС в
Пловдив при настъпили определени обстоятелства към
26.10.2010 год., които произтичат от това, че:
2а. Директора на Филиала – доц. Костадин Илиев, придобива към
тази дата правото на пенсия и осигурителен стаж в съответствие с чл.
328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда (КТ);
2b. Съществува Решение (Протокол № 5) на Академичния съвет
(АС) на ТУС от 28.04.2010 год. за продължаване на трудовия договор
на доц. Костадин Илиев, в съответствие с § 11 от Преходните и
заключителните разпоредби на Закона за висше образование (ЗВО);
2c. До този момент (04.10.2010) не е проведно заседание на
Общото събрание на Филиала в Пловдив за номинация (изработване
на предложение) за нов Директор на Филиала, която да бъде
предложена на Ректора на ТУС в изпълнение на чл. 46, ал. 1 от
действащия Правилник за устройство и дейността (ПУД) на ТУС.
3. Директорът на Филиала на ТУС в Пловдив се избира по реда,
предвиден в чл. 46, ал.1 на ПУД на ТУС.
Контролният съвет реши:
1. Приема постъпилото заявление за разглеждане.
2. Разглеждане на представения актуализиран списък на Общото събрание на
Филиала в Пловдив, представен с доклад от Директора на Филиала - № 1110 от
28.09.2010 год.
Контролният съвет реши:

1. Студентите от Филиала в Пловдив, влизащи в този списък, ще
бъдат избрани в рамките на изборната кампания от 12 до 14
октомври 2010 год. Списъкът следва да бъде актуализиран в
частта студенти и докторанти, тъй като едно бъдещо заседание на
Общото събрание на Филиала в Пловдив може да бъде проведено
календарно едва след изборите за Студентски съвет.
2. Председателят на Контролния съвет да предложи новия
актуализиран списък на Ректора на Техническия университет за
утвърждаване след неговото представяне от Филиала в Пловдив.

04.10.2010 год.
Председател на КС: доц. д-р Петър Динев

