До Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. К. Веселинов
ТУК
Копие:
СС по факултети
Относно: Избор на членове на Студентски съвет при Технически университет - София.
Уважаеми Г-н Ректор,
На заседанието си на 18.10.2010 год. (Протокол № 198), Контролният съвет
направи:
1. Разглеждане на постъпили на 18.10.2010 год. материали от проведени на 12, 13
и 14 октомври 2010 заседания на Общите събрания (ОС) и избори за Студентски
съвет (СС) по факултети:

Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни проведените заседания на Общите
събрания и направеният избор на членове на СС на следните
факултети: Електротехнически факултет (5 души при квота 5
души), Факултет по транспорта (4 души при квота 4 души),
Факултет по телекомуникации (5 души при квота 6 души),
Факултет по автоматика (4 души при квота 4 души и една
резерва), Факултет по приложна математика и информатика (1
избран при квота 1), Машинно-технологичен факултет (4 души
при квота 4 души и една резерва), Факултет по електронна
техника и технологии (3 души при квота 4 души),
Машиностроителен факултет (6 души при квота 6 души),
Факултет по компютърни системи и управление (6 души при
квота 6 души), Стопански факултет (10 души при квота 10 души),
Енергомашиностроителен факултет (4 души при квота 4 души),
Факултет за френско обучение по електроинженерство (2 души
при квота 2 и една резерва), Факултет за английско инженерно
обучение (2 души при квота 2 души), и Общо събрание на
докторантите при Техническия университет в София (5 души при
квота 5 души) и при Филиала в Пловдив (1 при квота 1).
2. Разглеждане на постъпили на 18.10.2010 год. материали от проведено на
12.10. 2010 год. заседание на Общото събрание (ОС) на студентите при Факултета
по машиностроене и уредостроене (ФМУ) към Филиала в Пловдив.
Контролният съвет констатира:
1.

Протоколът от проведеното на 12.10.2010 год. събрание на ОС
на студентите при ФМУ – Филиал в Пловдив е подписан с
особено мнение от протоколчика на събранието Димитър
Атанасов на следните основания:
1а. Студентът Гюнюл Караджа участва в две изборни събрания,
което при наличието на квотен принцип на издигане на
кандидатурите и избор е недопустимо;
1б. Има съмнение за присъствието на прекъснали студенти, тъй
като не е направена проверка по документи (студентска книжка)
на записалите се в списъка на събранието. Тази проверка е

направена по представения списък чрез Студентската
канцелария на 18.10.2010 год. – оказва се, че трима души, а
именно Валери Иванов (завършил семестриално), Фети Сариев
(прекъснал, 10 изпита) и Диян Грозев (прекъснал, 13 изпита),
нямат право да участват в събранието.
1в. Има липсващи подписи на присъстващите на проведеното
събрание – проверката на представените списъци установи три
случая на липсващи подписи на представените списъци.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни проведеното заседание на
Общото събрание и направеният избор на членове на СС, както
следва:
за членове на ССФП: И. Гетов, Ж. Желева, Ж. Жечев и Р.
Радев;
за резерва: Х. Шипков.
3. Разглеждане на постъпили на 18.10.2010 год. материали от проведено на
13.10. 2010 год. заседание на Общото събрание (ОС) на студентите при Факултета
по електроника и автоматика (ФЕА) към Филиала в Пловдив.
Контролният съвет констатира:
1. Протоколът от проведеното на 12.10.2010 год. събрание на
ОС на студентите при ФЕА – Филиал в Пловдив не е подписан
от водещия събранието Димитър Атанасов, за което
собственоръчно дава следните обяснения:
1а. Предложението на Димитър Атанасов за продължаване с
ново гласуване, в съответствие с чл. 158, ал. 1 (чл. 174, ал.1)
от ПУД на ТУС, е подложено на гласуване – процедурите,
заложени в ПУД на ТУС, не се подлагат на гласуване, а се
изпълняват – действията на водещия са незаконосъобразни;
1б. Водещият Димитър Атанасов предлага събранието да
бъде закрито, предложението не е гласувано, част от
студентите напускат, след което водещият обявява
събранието за закрито – дневният ред на събранието не е
изчерпан, предложението за закриване на събранието не е
гласувано – обявяването на събранието за закрито от водещия
е незаконосъобразно;
1в. Водещият Димитър Атанасов не завършва събранието, тъй
като по неговите обяснения е бил прекъсван и възпрепятстван
от Гюнюл Караджа, когото помолил да му предостави
възможността да завърши дейността си – водещият има
правото и задължението да отстрани всеки, който пречи на
нормалния ход на събранието, вместо това водещият
прекъсва заседанието и напуска – неговите действия са
незаконосъобразни.
1г. Студентът Гюнюл Караджа участва в две изборни
събрания, което при наличието на квотен принцип на издигане
на кандидатурите и избор е недопустимо.
1д. Водещият Димитър Атанасов не възразява по същество на
първата част от протокола, както и на избора на четирима
души.

2. Не е направена проверка по документи (студентска книжка)
на записалите се в списъка на събранието. Тази проверка е
направена по списък от нас чрез Студентската канцелария на
18-19.10.2010 год. – оказва се, че всички присъстващи са
редовно записани за студенти във ФЕА – Филиал в Пловдив.
3. Продължаването на събранието, след напускането на част от
студентите по представените списъци преди и след това, е
направено на същото място при участието на останалите
студенти, съгласно представения списък, по приетия за
изпълнение дневен ред и съответствие на ЗВО и ПУД на ТУС.
4. Предложените за гласуване Ц. Петрова (първо гласуване 73
гласа) и Соня Бахчеванова (първо гласуване 70 гласа), които
по право е трябвало да влязат в списъка за второ гласуване,
са напуснали събранието, с което са заявили волята си да не
участват по-нататък в избора.
Контролният съвет реши:
1. Приема проведеното ОС на студентите при ФЕА за
законосъобразно, както първата част, водена от Димитър
Атанасов, така и втората, водена от Гюнюл Караджа, като
приема за незаконосъобразни действията на водещия
Димитър Атанасов по т.1а, 1б, 1в.
2. Приема избора на следните студенти за членове на СС за
законосъобразен: Д. Атанасов, А. Танев, А. Киров, М.
Хаджиев, Т. Бочев, Д. Матева, П. Димитрова и Й. Пищийски
(8 души от 9 души квота).

3. Приема избора на студентката Паулина Кирова, на

основание чл. 174, ал. 2, тъй като непопълненото едно
място след второто гласуване се заема от кандидата,
класиран в низходящ ред на получените гласове (общо 9
души от 9 души квота).

18.10.2010 год.
Председател на КС: доц. д-р Петър Динев

