До Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. К. Веселинов
ТУК
Копие:
Председателя на СС на ТУС
Декан на СФ

Относно: Избори за Студентски съвет – проведени събрания на студентите по
факултети.
Уважаеми Г-н Ректор,
На заседанието си на 16.11.2010 год. (Протокол № 203), Контролният съвет:
1. Разглеждане на Доклад с вх. № 21-00-247 от 10.11.2010 год. от студента Михаил
Мицов, относно становище на Контролния съвет от 08.11.2010 год. (Протокол №
201) незаконосъобразния избор на студента Михаил Мицов (магистър), фак. №
281310007 на проведеното събрание във Факултета за германско инженерно
обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ).
Контролният съвет реши:
1. Контролният съвет потвърждава незаконосъобразността на избора на
студента Михаил Мицов (магистър), фак. № 281310007 на проведеното
събрание във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен
мениджмънт (ФаГИОПМ) – докладът не съдържа нови факти, които да дадат
на Контролният съвет основание да преразгледа своето решение.
2. Получен доклад от 12.11.2010 год. на Председателя на Студентски съвет – Павел
Хрисков, с който иска становище за законосъобразност по отношение на избора
на студента Емил Борисов Николов от Факултета по компютърни системи и
управление (ФКСУ), на основание на установени нови факти..
Контролният съвет реши:
Направената административна проверка за студентското състояние на
Емил Борисов Николов показа, че същия е прекъснал на основание
чл. 99, ал. 1 от ПУД на ТУС, което означава, че е загубил студентските си
права и правото да избира и да бъде избиран. Има необходимост да бъде
проведен нов избор.
3. Разглеждане на констатирани груби нарушения от страна на ас. Димчо Стефанов
Димов от катедра ИИИМ при провеждането на избори за Студентски съвет в
Стопанския факултет на ТУС по доклад на Председателя на Студентски съвет
Павел Хрисков от 21.10.2010 год., приет за разглеждане в Контролния съвет на
25.10.2010 год. (Протокол № 199).
Контролният съвет реши:
След представянето на факти за грубо нарушаване на изборните процедури
(от страна на ас. Димчо Стефанов Димов по доклад на проф. д-р Младен
Велев), Контролният съвет преразглежда своето решение от 18.10.2010 год.
(Протокол № 198) и приема резултатите от проведените избори за
Студентски съвет в Стопанския факултет за незаконосъобразни. Изборите
трябва да бъдат проведени отново.
16.11.2010 год.
Председател на КС: доц. д-р Петър Динев

