До Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. К. Веселинов
ТУК
Копие:
Директор на Дирекция “Финанси“
Декан на ФТ
Отдел „Персонал“ - София
Декан на ФМУ – Пловдив
Председател на ССП
Председател на СС
Относно: Проект за актуализиране на Бюджета на Техническия университет – София;
предложение за приемана на Вътрешни правила за работната заплата на
Техническия университет – София; избор на ръководител катедра
„Съпротивление на материалите“; материали от проведено събрание на
студентите за избор на домови съвет и председател на домовия съвет..
Уважаеми Г-н Ректор,
На заседанието си на 13.12.2010 год. (Протокол № 207), Контролният съвет
направи:
1. Разглеждане на Проект за актуализиране на Бюджета на Техническия
университет – София (ТУС) за 2010 година по доклад на Директора на Дирекция
„Финанси“, постъпил на 02.12.2010 год.
Контролният съвет реши:
Приема предложения от Дирекция „Финанси“ Проект за
актуализиране на Бюджета на ТУС за 2010 година и препоръчва на
Академичния съвет на ТУС да приеме предложената актуализация
на Бюджет 2010 година.
2. Разглеждане на Проект за Вътрешни правила за работната заплата на
Техническия университет – София (ТУС) по доклад на Директора на Дирекция
„Финанси“, постъпил на 02.12.2010 год.
Контролният съвет реши:
Ще се произнесе по законосъобразността на предложения документ
след приемането му от Академичния съвет на ТУС.
3. Разглеждане на материали за избор на Ръководител на катедра „Съпротивление
на материалите“ по доклад на Декана на Факултета по транспорт (ФТ) от
09.12.2010 година.
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни проведеното заседание на Факултетния
съвет на ФТ по т. 4 от дневния ред и избора на доц. Николай Димитров
Николов за ръководител на катедра „Съпротивление на материалите“, смятано
от 23.01.2011 година.
4. Разглеждане на допусната техническа грешка в списъка Общото събрание (ОС)

на Факултета по машиностроене и уредостроене (ФМУ) - Пловдив.
Контролният съвет констатира:
Допусната е техническа грешка при разглеждането на списъка на ОС
на ФМУ поради наличието на два варианта на списъка с различна позиция под
номер 91 – едната с името на Калин Красимиров Крумов, а другата – с Кръстьо
Валентинов Карамански.
Контролният съвет реши:
Позиция 91 от списъка се заема от Кръстьо Валентинов Карамански –
нов член на Студентски съвет – Пловдив. Калин Красимиров Крумов не е член
на Студентски съвет през новия мандат.
5. Разглеждане на материали от проведено събрание на студентите, настанени в
Студентското общежитие, за избор на Председател на Домовия съвет (ДС),
проведено на 01.12.2010 година (приложен е протокол от проведеното
събрание)..
Контролният съвет констатира:
1. Водещият събранието Атанас Танев е запознат със
съдържанието на протокола, но е отказал да го разпише без да
даде писмено становище за това.
2. Съществува „Правилник за вътрешния ред в Студентските
общежития и столови към ТУ-София“, утвърден от Ректора на
ТУС, който урежда в глава пета „Домови съвет“, чл. 15, ал. 1
избора на Домови съвет.
3. Съществуват основания, на които Контролен съвет коригира
своето предварително решение, в съответствие със
съществуващия Правилник за вътрешния ред в Студентските
общежития и столови към ТУ-София и практиката на Студентски
съвет към Техническия университет – София.
Контролният съвет реши:
1. Приема проведеното събрание за законосъобразно по отношение
на начина на водене на събранието и взетото решение да се
продължи с избор на домови съвет от живеещите в общежитието.
2. В дневния ред на събранието не може да съществува точка за
избор на Председател, тъй като това противоречи на чл. 15, ал. 1
от Правилника за вътрешния ред в Студентските общежития и
столови към ТУ-София. Събранието е гласувало дневния ред
неправомерно, подведено от водещия, който е предложил в
дневния ред да се гласува точка за пряк избор на Председател.
3. Точката за избор на Председател трябва да отпадне автоматично
от дневния ред, тъй като това противоречи на посочения
правилник. Изборът на Председател е неоснователен.
4. Събранието може да продължи своята работа в съгласие с чл. 15
от Правилника за вътрешния ред в Студентските общежития и
столови към ТУ-София с избор на домови съвет.
5. На свое заседание Домовият съвет избира Председател, което
трябва да стане след събранието на живущите и избора на
Домови съвет.

6. Тези избори трябва да протичат като се отчита съществуващата
практика на Студентски съвет при Техническия университет –
София.
7. При необходимост, предвид създадената ситуация на
проведеното събрание (отразена в представения протокол),
Студентски съвет може да изпрати свой представител, който да
присъства на събранието.

14.12.2010 год.
Председател на КС: доц. д-р Петър Динев

