До
Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. К. Веселинов
ТУК
Копие:
Председателя на ОС на ТУС

Относно: Промените в чл. 15, ал. 2 от ЗРАСРБ и съответните промени в ЗВО като основание
за предложената от доц. д-р Л. Мечкаров промяна в ПУД на ТУС – отпадане на изискването за
основен трудов договор при заемането на изборна ръководна длъжност
Уважаеми Г-н Ректор,
На заседанието си на 17.02.2011 год. (Протокол № 215), Контролният съвет направи:
1. Разглеждане на предложената от доц. д-р Л. Мечкаров промяна в ПУД на ТУС –
отпадане на изискването за основен трудов договор при заемането на изборна
ръководна длъжност, на основание на промени в чл. 15, ал. 2 и §12 от ЗРАСРБ
(предложение пред Комисията по промените на ПУД на ТУС, разисквано на АС,
проведен на 16.02.2011 год.).
Контролният съвет констатира:
1.
Длъжностите по чл. 48, ал. 1 от ЗВО (изм. ДВл бр. 108 от 29.12.2010
година) – доцент, професор, асистент, старши асистент, и главен асистент –
се заемат по съществуващия до сега чл. 54 от ЗВО с трудов договор за
неопределено време.
Контролният съвет реши:
Исканата от доц. д-р Любомир Мечкаров промяна в ПУД на ТУС е
неправомерна и не отговаря на закона – ЗВО.
2. Разглеждане на начина, по който се заемат длъжностите по чл. 48, ал. 2 от ЗВО –
преподавател и старши преподавател.
Контролният съвет констатира:
ЗВО решава този въпрос по съществуващия чл. 54, ал. 2, съгласно който те
се заемат със срочни и трудови договори за неопределено време при
условията и ред, определен от в правилниците на висшето училище – в
ПУД на ТУС това е отразено – по трудови договори за неопределено време.
Контролният съвет реши:
Предлага на Общото събрание да приеме промените в ПУД на ТУС по
такъв начин, че да бъде запазено правото им те да заемат тези длъжности
по трудови договори за неопределено време.
Мотиви (основания)
Това решение защитава правото им на труд и възможността да бъдат
избирани и да заемат ръководни длъжности (и в колективните органи за
управление) по начин, по който са третирани досега.
София, 17.02.2011 година
Председател на Контролния съвет: .........................
(доц. д-р Петър Динев)

