До Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. К. Веселинов
ТУК
Копие:
Председателя на СС на ТУС
Председател на СС – Филиал в Пловдив
Декан на ЕФ
Декан на ФМУ – Пловдив
Декан на ФТК
Атанас Танев
Относно: Проведено заседание на Общото събрание на Електротехническия факултет;
разглеждане на актуализирани списъци; избори за Студентски съвет – проведени събрания на
студентите по факултети; незаконосъобразност на избора на студента Стефан Георгиев Василев в
Студентски съвет; разглеждане на доклад на Атанас Танев от Филиала в Пловдив.
Уважаеми Г-н Ректор,
На заседанието си на 29.11.2010 год. (Протокол № 204), Контролният съвет направи:
1. Разглеждане на материали от проведено съвещание на Общото събрание (ОС)
на Електротехническия факултет (ЕФ) на 12.11.2010 год. (Протокол от 12.11.2010
год.).
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни проведеното заседание на ОС на ЕФ, избора
на доц. д-р Георги Тодоров за Председател на ОС на ЕФ и на доц. дтн
Илиана Маринова за Зам. председател на ОС на ЕФ, и избраните членове
от квотата на студенти и докторанти.
2. Разглеждане на представени актуализирани списъци на Общите събрания (ОС)
на следните факултети: Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ),
Факултет по телекомуникации (ФТК),
Контролният съвет реши:
Представените списъци отговарят на изискванията на ЗВО и ПУД на ТУС и
могат да бъдат представени за утвърждаване на Ректора на ТУС.
3. Разглеждане на нарушение от страна на Стефан Георгиев Василев, избран в
Студентски съвет от квотата на Факултета по компютърна техника и технологии
(ФКСУ), като е представил по неверен начин своето студентско състояние.
Контролният съвет реши:
След направена проверка на студентското състояние на студента Стефан
Георгиев Василев се установи, че същия има 8 (осем) невзети изпита, което
дава основание Контролният съвет да обяви избора му за
незаконосъобразен.
4. Разглеждане на материали от проведени събрания по факултети за избор на
членове на Студентски съвет и органите за управление на ТУС.
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни проведените събрания и направения избор в
следните факултети: Стопански факултет (24.11.2010 год.); Факултет по
компютърни системи и управление (24.11.2010 год.) и Факултет за германско
инженерно обучение и промишлен мениджмънт (24.11.2010 год.).

5. Разглеждане на доклад от Атанас Танев от 26.11.2010 год. срещу решение на
Общото събрание на Студентски съвет – Филиал в Пловдив (ССФП) от
24.11.2010 год. (Протокол № 2 от 24.11.2010 год.).
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни проведеното събрание на ССФП по т. 2 от
Дневния ред и внесените промени в чл. 2, ал. 2 от „Ред за избиране и
освобождаване на Председателя и Членовете на Домовите съвети при
ТУС, Филиал в Пловдив“ (РИОПЧДС). Формулировката на чл. 2, ал. 2 от
РИОПЧДС отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 2 от НПСОС.
2. Редакционно предложеният текст на чл, 2, ал.2 от РИОПЧДС е тромав
като внасянето на понятието мандат е ненужно от гледна точка на
НПСОС, поради което предлагаме той да приеме следната
формулировка:
„Председателят и членовете на ДС се избират за срок от една година с
право да бъдат избирани най-много за още една година.“
С това се удовлетворяват мотивите на СС, с които е прието решението,
и се избягва въвеждането на понятието мандат, което в този случай е
неуместно и трудно може да се формулира.

29.11.2010 год.
Председател на КС: доц. д-р Петър Динев

