До Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. К. Веселинов
ТУК
Копие:
Председател на ОС на ТУС
Отдел „Персонал“ на ТУС
Декан на МТФ
Директор на Дирекция „Финанси“
Студентски съвет – Филиал в Пловдив
Група докторанти чрез СС- Филиал в Пловдив
Директор на Филиала на ТУС в Пловдив
Албен Арнаудов чрез Директора на Филиал в
Пловдив
Относно: Актуализация на Бюджета на Техническия университет за 2010 година; избор
на Ръководител на Секция „Учебна практика“ към Машинно-технологичния
факултет; Възражение, вх. № 1279 от 18.10.2010 на Филиала в Пловдив,
подписано от група докторанти - ; Митко Шопов, Георги Иванов, Стефан
Дишлиев, Найден Исапов, Ивайло Вантулев и Кръстин Кръстев; Доклад на
ас.инж. Албен Арнаудов от Филиала на Техническия университет в
Пловдив, вх. № 21-00-226 от 25.10.2010 година, относно право на глас на
Катедрения съвет на Катедра „Електротехника“; доклад на Председателя
на Студентски съвет, постъпил на 21.10.2010 год., относно нарушения на
изборите за Студентски съвет в Стопанския факултет на Техническия
университет в София; Незавършена роцедура по & 11 (Изм. – ДВ, бр. 48 от
2004 год., изм. ДВ, бр. 83 от 2005 год., в сила от 18.10.2005 год.) от
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето
образование (ЗВО; изм. ДВ, бр. 41 от 2007, в сила от 22.05.2007 год.), и
решение на Академичния съвет (АС) на Техническия университет в София
(ТУС) за продължаване на трудовия договор на доц. д-р Костадин Атанасов
Илиев с 1 (една) година, считано от 26.10.2010 година.
Уважаеми Г-н Ректор,
На заседанието си на 25-27.10.2010 год. (Протокол № 199), Контролният съвет
направи:
1. Разглеждане на постъпил на 22.10.2010 год. проект за решение във връзка с
актуализация на Бюджета на Техническия университет (ТУС) за 2010 година по
доклад от Директора на Дирекция „Финанси“ – маг. икон. Боян Стоилов.

Контролният съвет констатира:
1. Предлага се Академичния съвет (АС) да приеме Актуализацията
на Бюджета на ТУС по представения от Дирекция финанси
проект.
2. Предлага се АС да задължи Ръководството на ТУС да води
дистриктивна политика по отношение на разходите, отразени в
Актуализацията на Бюджета за 2010 година.
Контролният съвет реши:
Предлага на АС да приеме Актуализацията на Бюджет 2010 година
във вида, предложен от Дирекция „Финанси“.

2. Разглеждане на постъпили на 19.10.2010 год. по доклад на Декана на
Машинно-технологичния факултет (МТФ) материали за избор на Ръководител
на секция „Учебна практика“ – протокол №2 от заседание на Факултетния
съвет (ФС) на МТФ от 05.10.2010 година.
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни проведеното заседание на ФС на МТФ
в частта за избор на Ръководител на Секция „Учебна практика“ и
избора на ст. пр. инж. Валентин Георгиев Йорданов за
Ръководител на Секция „Учебна практика“ към МТФ.
3.

Разглеждане на Възражение от група докторанти – Митко Шопов, Георги
Иванов, Стефан Дишлиев, Найден Исапов, Ивайло Вантулев и Кръстин
Кръстев от Филиала на Техническия университет в Пловдив, вх. № 1279 от
18.10.2010 година на Филиала, относно нарушения при провеждането на
избор за представител на докторантите в Студентски съвет и Общото
събрание на Техническия университет (ТУС).
Контролният съвет реши:
Няма основания за това обявеното и проведеното Събрание на
докторантите от Филиала на ТУС в Пловдив и взетите на него
решения да бъдат обявени за незаконосъобразни.

4.

Разглеждане на доклад от ас. инж. Албен Арнаудов от Катедра
„Електротехника“ към Факултета по електроника и автоматика (ФЕА) на
Филиала на ТУС в Пловдив, вх. № 21-00-226 от 25.10.2010 година, относно
процедура за гласуване на Катедрен съвет в съответствие със ЗВО и ПУД на
ТУС.
Контролният съвет реши:
1. Срочният трудов договор на ас. инж. Албен Арнаудов е
сключен въз основа на чл. 67, ал.1, т.2 от Кодекса на труда (КТ),
което означава, че това не е основен трудов договор по смисъла на
§ 4д от Закона за висше образование (ЗВО).
2. Ас. инж. Албен Арнаудов не е член на Академичния състав на
ТУС, поради което не е член и на Катедрения съвет на Катедра
„Електротехника“ при ФЕА на Филиала на ТУС в Пловдив.

5.

Разглеждане на доклад на Председателя на Студентски съвет (СС), постъпил
на 21.10.2010 год., относно нарушения на изборите за Студентски съвет в
Стопанския факултет (СФ) на Техническия университет в София (ТУС).
Контролният съвет реши:
1. Приема доклада на Председателя на СС за разглеждане по
съществото, предвид на новоустановените факти и обстоятелства
относно нарушения на изборите за СС в СФ на ТУС от страна на
ас. инж. Димчо Димов.
2. Ще се произнесе, по същество и по законосъобразността на
произведените избори, след установяване на изложените факти и
настъпили обстоятелства от страна на Ръководството на ТУС и на
СФ.

6.

Разглеждане на процедура по & 11 (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2004 год., изм. ДВ,

бр. 83 от 2005 год., в сила от 18.10.2005 год.) от Преходните и заключителните
разпоредби на Закона за висшето образование (ЗВО; изм. ДВ, бр. 41 от 2007,
в сила от 22.05.2007 год.), завършила с решение на Академичния съвет (АС)
на Техническия университет в София (ТУС) за продължаване на трудовия
договор на доц. д-р Костадин Атанасов Илиев с 1 (една) година, считано от
26.10.2010 година.
Контролният съвет констатира:
1. В изпълнение на задълженията си по чл. 34а, ал. 3 от ЗВО
Контролният съвет е длъжен да се произнесе по законосъобразността,
на дейността на доц. д-р Костадин Илиев като Директор на Филиала на
ТУС в град Пловдив след 26.10.2010 година.
2. АС на свое заседание, проведено на 28.04.2010 год. (Протокол
№ 5), завършва започната по молба на доц. д-р Костадин Атанасов
Илиев процедура в съответствие с § 11 от Преходните и
заключителните разпоредби на ЗВО, с решение за продължаване на
трудовия му договор с 1 (една) година, считано от 26.10.2010 год., за
нуждите на катедра “Електротехника” на Факултета по електронна
техника и технологии (ФЕА) към Филиала на ТУС в град Пловдив;
3. Към днешна дата, 27.10.2010 година, решението на
Академичния съвет от 28.04.2010 година все още не е приведено в
изпълнение - няма подписан трудов договор в съответствие с & 11 от
Преходните и заключителните разпоредби на ЗВО. Доц. д-р Костадин
Атанасов Илиев продължава да изпълнява задълженията си като
Директор на Филиала на ТУС в град Пловдив по договор, подписан
след избор от АС на ТУС в съответствие с чл. 31 от ЗВО, до 26.10.2010
година.
4. С проявено бездействие по посоченото в т. 2 (от този
протокол) решение на АС на ТУС се възпрепятства възприетата
практика по отношение на приложението на § 11 от Преходните и
заключителните разпоредби на ЗВО и свързаната с нея практика по
чл. 5, ал. 4, т. 2 от Правилника за устройството и дейността (ПУД) на
ТУС, отнесени към случая на доц. д-р Костадин Атанасов Илиев.
5. Доц. д-р Костадин Атанасов Илиев губи правото да заема
длъжността Директор на Филиала на ТУС в град Пловдив към
26.10.2010 година поради навършване на възрастта (65 години) по
чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ.
6. Доц. д-р Костадин Атанасов Илиев губи всички свои
правомощия по чл.46, ал.2 от ПУД на ТУС като Директор на Филиала в
град Пловдив след 26.10.2010 година.
7. Следва да се проведе избор за нов Директор на Филиала в
град Пловдив на основание чл. 31 от ЗВО.
8. Посочената в т. 5 практика (от този протокол), която се
основава на определението за „основен трудов договор”, дадено в
§ 4д от ЗВО (Нов ДВ, бр. 48 от 2004) приложено към чл. 31 от ЗВО, във
връзка с чл. 67, ал. 1, т. 10 от КТ, и § 11 от ЗВО, и във връзка чл. 328,
ал. 1, т. 10 от КТ, се спазва в ТУС без изключения от 2004 година, като
само за тази календарна година е приложена към един Заместник
ректор (доц. Румен Пранчов) и двама Декани (доц. д-р Васил Йорданов
и доц. д-р Йордан Генов) – няма нови причини, няма нови факти и
настъпили нови обстоятелства, които да налагат нейното отхвърляне в
случая на доц. д-р Костадин Атанасов Илиев.
Контролният съвет реши:

Констатациите по т.т. 2-8 да бъдат направени достояние на
Председателя на Академичния съвет, на Академичния съвет, и на
Председателя на Общото събрание на ТУС, предвид техните
правомощия съгласно ЗВО и ПУД на ТУС
27.10.2010 год.
Председател на КС: доц. д-р Петър Динев

