До Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. К. Веселинов
ТУК
Копие:
Директор на Филиала в Пловдив
Ръководител на База в Сливен
Ръководител на катедра ОЛТ – Пловдив
Доц. д-р Петър Койчев – лично
Декан на ФЕА - Пловдив
Декан на ФМУ - Пловдив
Относно: Правото на хабилитиран преподавател, който преподава (изпълнява
трудовата си функция) след прилагане на & 11 от Преходните и
заключителните разпоредби на Закона за висшето образование да заема
ръководни длъжности, отнесено към проф. д.ф.н. Марин Ненчев,
изпълняващ до 18.01.2011 год. длъжността Ръководител на катедра
„Оптоелектронна и лазерна техника“ към Факултета по електроника и
автоматика (ФЕА) – Филиал на Техническия университет в Пловдив; жалба
от доц. д-р Петър Койчев срещу решение на Контролния съвет от
28.09.2009 год. (Протокол № 162); материали от заседание на Общото
събрание на Факултета по електроника и автоматика – Пловдив; материали
от заседание на Общото събрание на Факултета по машиностроене и
уредостроене – Пловдив.
Уважаеми Г-н Ректор,
На заседанието си на 17.01.2011 год. (Протокол № 210), Контролният съвет
разгледа:
1. Правото на хабилитиран преподавател, който преподава (изпълнява трудовата
си функция) след прилагане на & 11 от Преходните и заключителните
разпоредби на Закона за висшето образование (ЗВО), при навършване на
възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ), отнесено към проф.
д.ф.н. Марин Ненчев Ненчев, заемащ до 18.01.2011 год. (включително)
длъжността Ръководител на катедра „Оптоелектронна и лазерна техника“ (ОЛТ)
към Факултета по електроника и автоматика (ФЕА) – Филиал на Техническия
университет в Пловдив.
Контролният съвет констатира:
1. В изпълнение на задълженията си по чл. 34а, ал. 3 от ЗВО и чл.
12, ал. 1 от Правилника за управление и дейността на Контролният
съвет (ПУД на КС), Контролният съвет (КС) е длъжен да се произнесе
по законосъобразността, отнасяща се до правото на проф. д.ф.н.
Марин Ненчев Ненчев, който преподава след прилагането на & 11 от
Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за
висшето образование (ЗВО), при навършване на възрастта (65
години) по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ) да заема
ръководната длъжност Ръководител на катедра ОЛТ при ФЕА –
Филиал на ТУС в Пловдив, смятано от 19.01.2011 год. нататък.
2. Проф. дтн Марин Ненчев Ненчев навършва на 19.01.2011 год. 65годишна възраст, т.е на тази дата настъпва юридическия факт –
навършването на 65-годишна възраст по чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ.
3. Има решение на Академичния съвет за продължаване на трудовия
договор на проф. д-р Марин Ненчев Ненчев с 1 (една) година,

считано от 19.01.2011 год., взето на заседание на АС, проведено на
23.06.2010 год. (Протокол № 7, т. 4.5), с което завършва започната по
молба (на основание на чл. 119 от КТ) на проф. д.ф.н. Марин Ненчев
Ненчев процедура в съответствие с приложението на § 11 от ПЗР на
ЗВО при навършване на възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ.
4. Според Решение на Европейския съд от 18.11.2010 година,
„удължаването на трудовия договор“ на хабилитираните лица след
прилагането на & 11 от ПЗР на ЗВО, при навършване на възрастта
(65-годишна възраст) по чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ, може да става
само посредством срочни трудови договори за една година.
5. Всеки трудов договор, които се основава на правна конструкция,
която съдържа едновременно § 11 от ПЗР на ЗВО, и чл. 67, ал. 1, т. 1
от КТ, е трудов договор, които противоречи на закона (или е
незаконосъобразен). По силата на посоченото съдебно решение,
всяко решение или трудов договор, съдържащи § 11 от ПЗР на ЗВО и
чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, са решения или трудови договори, които
противоречат на закона (или са незаконосъобразни).
Контролният съвет реши:
1. Настъпилият факт по чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ води до следната
административно-правна последица от прилагането на § 11 от ЗПР на
ЗВО, в съответствие с Решение на Европейския съд (втори състав) от
18.11.2011 год.: от 19.01.2011 год. влиза автоматично в сила
невъзможността проф. д-р Марин Ненчев Ненчев да заема
ръководни длъжности след прилагането на § 11 от ЗПР на ЗВО и
следва до бъдат проведени частични избори за нов Ръководител на
катедра ОЕТ на ФЕА – Филиал на ТУС в Пловдив.
2. Разглеждане на жалба от доц. д-р Петър Койчев, живущ в град Сливен, ул.
„А. Иванов“ № 2, вх. Б, внесена на 04.01.2011 год. (препоръчано писмо от
27.12.2010 год.).
Контролният съвет констатира:
1. Контролният съвет (КС) е взел своето решение след обстойна
проверка на фактите, като е приел на тази база възлагането на
занятия за 2006/2007 година за законосъобразно. За останалите две
учебни години (2007/2008 и 2008/2009) няма данни това да е правено
по съществуващите процедури (виж Становище на КС от 28.09.2009
год.).
2. Становището на КС не е отговор до Министерски съвет на
подадената жалба от страна на доц. д-р Петър Койчев – то е
адресирано до Ректора на ТУС и до Ръководителя на База – Сливен.
В правомощията на КС не влиза пряката кореспонденция с
Министерския съвет или с Министър-председателя на Република
България.
3. В рамките на своите правомощия КС е препоръчал на
Ръководството на ТУС да извърши проверка в ИПФ-Сливен за начина
на възлагане на занятията (виж Становище на КС от 28.09.2009 год.).
Контролният съвет реши:
1. Становището на КС от 28.09.2009 год. (Протокол № 162) е
правомерно и отговаря на неговите правомощия, определени от
Закона за висше образование и Правилника за устройството и
дейността на Контролния съвет на ТУС.
2. Поставените въпроси от страна на доц. д-р Петър Койчев следва

да бъдат отправени по компетентност и правомощия към
Ръководството на ТУС и на База – Сливен.
3. Разглеждане на материали от проведеното на 16.12.2010 год. заседание на
Общото събрание (ОС) на Факултета по електроника и автоматика (ФЕА) –
Пловдив (Протокол № 1) по доклад на Декана на ФЕА – доц. д-р инж. Галидия
Петрова, изх. № 34 от 07.01.2011 год.
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни: проведеното отчетно-изборно събрание
на ОС на ФЕА и направения избор на членове за попълване на
Факултетния съвет на ФЕА.
4. Разглеждане на материали от проведеното на 14.12.2010 год. заседание на
Общото събрание (ОС) на Факултета по машиностроене и уредостроене (ФМУ) –
Пловдив (Протокол № 1) по доклад на Декана на ФМУ – доц. д-р инж. Въльо
Николов, изх. № 42 от 10.01.2011 год.
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни: проведеното отчетно-изборно събрание
на ОС на ФМУ и направения избор на членове за попълване на
Факултетния съвет на ФМУ

17.01.2011 год.
Председател на КС: доц. д-р Петър Динев

