До Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. К. Веселинов
ТУК
Копие:
Директор на Дирекция “Финанси“
Председател на ОС
Декан на ФКСУ
Председател на СС
Иван Пенев Диманов, живущ в гр.
Пловдив, ж.р. „Тракия“, бл. 132, вх. „В“,
ап. 3.
Относно: Разглеждане на материали за утвърждаване на Бюджетите на факултетите
на Техническия университет за 2011 година.
Уважаеми Г-н Ректор,
На заседанието си на 14.02.2011 год. (Протокол № 214), Контролният съвет
направи:
1. Разглеждане на материали за утвърждаване на Бюджетите на Факултетите на
Техническия университет за 2011 година, внесени с доклад на Директора на
Дирекция „Финанси“ от 21.01.2011 год.
Контролният съвет реши:
Приема представения от Дирекция „Финанси“ Проект за
утвърждаване на Бюджетите на Факултетите на Техническия
университет за 2011 година и препоръчва на Академичния съвет на
ТУС да го утвърди.
2. Предложение за промяна – допълване на Дневния ред на Общото събрание
(ОС) за насроченото заседание на 17.02.2011 год.
Контролният съвет реши:
Предлага Дневният ред да бъде допълнен със следната точка
„Приемане на решение във връзка с прекратяване на
правомощията проф. д-р Камен Веселинов като Ректор на
Техническия университет, считано от 23.02.2011 година“ поставена
под номер три – след отчетните доклади на Ректора и на
Председателя на Контролния съвет.
Мотиви (основания):
Решение на Академичния съвет (АС) от 15.12.2010 година, с което
АС отхвърли предложението на Контролния съвет за частични
избори да влезе в дневния ред на същото заседание.
3. Разглеждане на материали от проведено на 10.02.2011 година заседание на
Общото събрание (ОС) на Факултета по компютърни системи и управление
(ФКСУ) по доклад на Декана на ФКСУ от 11.02.2011 година.
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни: проведеното отчетно-изборно

заседание на Общото събрание на ФКСУ, избора на доц. д-р Стоян
Малешков за Зам.-председател на ОС на ФКСУ и изборите на
членове за попълване на състава на Факултетния съвет на ФКСУ.
4. Разглеждане на материали от проведено на 07.02.2011 година заседание на Общото
събрание (ОС) на Студентски съвет (СС).
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни: проведеното събрание по т. 1 от
Дневния ред и – избора на членове на Академичния съвет на
Техническия университет – София.
5. Разглеждане на жалба вх. № 21-00-28 от 07.02.2011 година, внесена от Иван Пенев
Диманов, живущ в гр. Пловдив, ж.р. „Тракия“, бл. 132, вх. „В“, ап. 3 – студент във
Филиала на Техническия университет в Пловдив, фак. № 606218, против отказа на
Ректора на ТУС, изх. № 21-00-7 от 11.01.2011 година.
Контролният съвет реши:
Предметът на жалбата излиза извън компетенциите на Контролния
съвет по Закона за висшето образование, Правилника за
управление и дейността на Техническия университет и Правилника
за управлението и дейността на Контролния съвет.

14.02.2011 год.
Председател на КС: доц. д-р Петър Динев

