До Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. К. Веселинов
ТУК
Копие:
Зам. ректор по УД
Декан на ФКСУ
Председател на СС
Стефан Василев
Зам. Ректор по АС и К
Председател на ОС на ТУС
Декан на ФТК
Относно: Разглеждане на Възражение на Стефан Георгиев Василев и Доклад от доц. д-р
Даниела Гоцева, Зам. декан по УД на ФКСУ. Разглеждане на съответствието на Заповед № 4263 от
24.11.2010 година на Ректора на Техническия университет – София и писмо № 24-00-266 от
24.11.2010 година на Зам. ректора по АС и К на Правилника за управление и дейността на
Техническия университет – София. Разглеждане на материали от проведено заседание на Общото
събрание на Факултета по телекомуникации (на 30.11.2010 година), и на Общото събрание на
Студентски съвет (на 17.11.2010 и 02.12.2010 година). Разглеждане на материали за утвърждаване
на Списък на Общото събрание на Колежа по енергетика и електроника.
Уважаеми Г-н Ректор,
На заседанието си на 06.12.2010 год. (Протокол № 206), Контролният съвет направи:
1. Разглеждане на решение на Контролен съвет от 29.11.2010 год. относно избора
на Стефан Георгиев Василев, избран в Студентски съвет от квотата на Факултета по
компютърна техника и технологии (ФКСУ), след постъпили Възражение от страна на
Стефан Георгиев Василев (вх. № 21-00-273/30.11.2010 год.) и доклад от Зам.
декана на ФКСУ по УД:
Контролният съвет констатира:
1. След постъпил доклад от страна на Зам. декана по учебната дейност на
Факултета по компютърни системи и управление (ФКСУ) – доц. д-р Даниела
Гоцева (след публикуване на решението на КС), стават ясни нови факти по
студентското състояние на Стефан Георгиев Василев:
а) студентът Стефан Георгиев Василев се обучава по индивидуален учебен
план за 5 и 7 семестър;
б) студентът е записан за 5 и 7 семестър с един неположен изпит по
„Формални езици и езикови процесори“;
в) студентът има да положи и един приравнителен изпит по „Анализ и
синтез на логически схеми“;
г) проверка в университетската информационна система за студентското
състояние на Стефан Георгиев Василев показва записване с три невзети изпита,
което означава, че тази система не отчита реално състоянието на студенти,
които се обучават по индивидуален учебен план.
Контролният съвет реши:
1. При станалите известни факти (от доклада на доц. д-р Даниела Гоцева
като служебно лице), Контролния съвет приема избора на Стефан Георгиев
Василев за законосъобразен.
2. Препоръчва допълване на възможностите на университетската
информационна система да отчита реално състоянието на студенти, които
се обучават по индивидуален учебен план.
2. Разглеждане на Заповед № 4263 от 24.11.2010 година на Ректора на Техническия

университет – София (ТУС) и писмо изх. № 21-00-266 от 24.11.2010 година на
Зам. ректора по АС и К.
Контролният съвет реши:
1. Заповед № 4263 от 24.11.2010 година на Ректора на Техническия университет
– София (ТУС), отнасяща се до назначаването на Комисия в определен
състав за изработването на проект за актуализиране на Правилника за
устройството и дейността на Техническия университет – София (ПУД на ТУС,
не отговаря на изискванията на ПУД на ТУС, а именно:
1.1. Основанието за издаване на Заповедта не може да бъде чл. 14, ал. 3
от ПУД на ТУС, тъй като с тази си заповед Ректорът не предоставя свои
правомощия на Комисията, а изпълнява Решение на Академичния съвет
на ТУС (АС на ТУС) от 27.10.2010 година (виж Протокол № 10 на АС на ТУС).
В правомощията на Ректора, съгласно чл. 14, ал. 2 от ПУД на ТУС, не влизат
правомощия, свързани със събирането на предложения за изменения на ПУД
на ТУС и изработването на проект за актуализиране.
1.2. Срокът за това Комисията да предложи проект за актуализиране на
ПУД на ТУС не може да бъде 17.01.2010 година, тъй като съгласно § 4 от ПЗР
на ПУД на ТУС предложения за изменения в ПУД на ТУС се представят на
Председателя на Общото събрание не по-късно от 3 (три) дни преди
провеждането на събранието (17.02.2010 година).
2. Писмо № 21-00-266 от 24.11.2010 година на Зам. ректора по Ас и К – доц. др Любомир Мечкаров, отнасящо се до начина, по-който се представят
предложенията за изменение на ПУД на ТУС и срока за това, не отговаря на
ПУД на ТУС, а именно:
2.1. Предложенията за промени в ПУД на ТУС не могат да се представят
„пред назначената за тази цел Комисия“, тъй като това противоречи на § 4 от
ПЗР на ПУД на ТУС, съгласно който предложенията се представят само в
писмена форма на Председателя на Общото събрание – Комисията не
може да изземва правомощия на Председателя на Общото събрание на
ТУС.
2.2. Предложенията за промени в ПУД на ТУС не може да се правят в срок
до 10.01.2011 година, тъй като това противоречи на § 4 от ПЗР на ПУД на
ТУС, съгласно който предложения се представят само в писмена форма не
по-късно от 3 (три) дни преди събранието (17.02.2010 година).
3. Разглеждане на материали, по доклад на Декана на Факултета по Телекомуникации
(ФТК), от проведено заседание на Общото събрание (ОС) на ФТК на 30.11.2010 година
(Протокол от заседанието на ОС на ФТК).
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни проведеното заседание на ОС на ФТК по т.т. 2 и
3 от Дневния ред, направения избор за попълване на състава на Факултетния
съвет на ФТК и избора на доц. д-р Огнян Бумбаров за Зам. председател на
ОС на ФТК.
4. Разглеждане на материали от проведено Общо събрание (ОС) на Студентски съвет
(СС) на 17.11.2010 година (Протокол от ОС на СС).
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразно проведеното заседание на ОС на СС и
отлагането на т. 2 и т. 3 от дневния ред – избор на Председател и Секретар
на СС, в съответствие на решение на Контролния съвет от 16.11.2010 година
(Протокол № 203) за незаконосъобразност на Изборите за СС в Стопанския
факултет на ТУС.
5. Разглеждане на материали от проведено Общо събрание (ОС) на Студентски съвет
(СС) на .11.2010 година (Протокол от ОС на СС).

Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни проведеното заседание на ОС на СС, избора на
Емил Искренов Красенов за Председател на СС на ТУС, и избора на
Николай Начев Георгиев за Секретар на СС на ТУС.
6. Разглеждане на материали, представени за утвърждаване на Списък на членовете на
Общото събрание (ОС) на Колежа по енергетика и електроника (КЕЕ) – Протокол № 6 от
02.11.2010 година за определяна на числения състав на ОС на КЕЕ.
Контролният съвет реши:
Приема представения Списък на членовете на ОС на КЕЕ за
законосъобразен и предлага на Ректора на ТУС да го утвърди.

06.12.2010 год.
Председател на КС: доц. д-р Петър Динев

