До
Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. К. Веселинов
ТУК
Копие:
Председател на ОС
Декан на ФЕТТ
Декан на ИПФ
Декан на ЕФ
Декан на ФМУ
Ръководител
на катедра «Електрически машини»
Отдел «Персонал» - София
Отдел «Персонал» - Сливен
Относно:
Уважаеми Господин Ректор,
На заседанието си на 14.03.2011 год. (Протокол № 219), Контролният съвет направи:
1. Разглеждане на постъпили материали от проведено Отчетно заседание на Общото
събрание (ОС) на Факултета по електронна техника и технологии (ФЕТТ) на 01.03.2011
година (Протокол № 12), представени с доклад от Председателя на ОС на ФЕТТ – доц.
д-р Ива Бетова (09.03.2011 год.).
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни: проведеното Отчетно заседание на
Общото събрание на ФЕТТ и издигнатата кандидатура на проф. д-р
Марин Христов Христов за ректор на ТУС.
2. Разглеждане на постъпили материали от проведено Отчетно-изборно заседание на
Общото събрание (ОС) на Инженерно-педагогическия факултет (ИПФ) в Сливен на
24.02.2011 година (Протокол № 1), представени с доклад от Ръководителя на ИПФ и
Колеж в Сливен – проф. д-р Станимир Карапетков (изх. № 170 от 09.03.2011 год.).
Контролният съвет реши:
Приема
за
законосъобразни:
проведеното
Отчетно-изборно
заседание на Общото събрание на ИПФ в Сливен и избора на доц. др Койчо Тончев Атанасов за Декан на ИПФ.
3. Разглеждане на постъпили материали от проведено заседание на Факултетния
съвет (ФС) на Електротехническия факултет (ЕФ) на 28.02.2011 година (Протокол
№ 5), представени с доклад от Декана на ЕФ – доц. д-р Васил Господинов,
(01.03.2011 год.).
Контролният съвет констатира:
1. На 27.10.2010 година, Академичният съвет взима решение за
продължаване на трудовия договор на доц. д-р Димитър Кирилов
Сотиров с една година, считано от 01.03.2011 година, след
навършване на 65 години и прилагане на § 11 от ПЗР на ЗВО.
2. Съгласно допълнително споразумение към трудовия договор (от
28.02.2011 година), подписано със запетая (може да се предполага от
Зам.-ректора по АС и К - доц. д-р Любомир Мечкаров), на основание
на § 11 от ПЗР на ЗВО, чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, чл. 119 от КТ и
Решението на Академичния съвет от 27.10.2010 година (Протокол №
10), доц. д-р Димитър Кирилов Сотиров продължава да изпълнява
ръководната длъжност „ръководител на катедра” за неопределено
време.
3. На 28.02.2011 год., на заседание на Катедрения съвет на катедра
„Електрически машини”, доц. д-р Димитър Кирилов Сотиров иска
освобождаване по собствено желание от изборната длъжност. С
това, доц. д-р Димитър Кирилов Сотиров се съобразява с
Решението на Общото събрание от 17.02.2011 година, след което е

проведен частичен избор за нов Ръководител на катедра. Предложен
е доц. д-р Владимир Димитров Лазаров.
3. На свое заседание, проведено на 01.03.2011 година, (Протокол №
23) Факултетният съвет утвърждава доц. д-р Владимир Димитров
Лазаров за Ръководител на катедрата, смятано от 01.03.2011 година.
4. В своя декларация, доц. д-р Владимир Лазаров е заявил
готовност да освободи заеманата от него до този момент ръководна
длъжност Зам.-Декан по Международно сътрудничество и научноизследователска дейност към Факултета за френско обучение по
електроинженерство (ФФОЕ).
5. Приема издаденото Допълнително споразумение за продължаване
на трудовия договор на доц. д-р Димитър Кирилов Сотиров за: i)
неотговарящо на закона и правилниците; ii) неотговарящо на
решенията на Общото събрание от 17.02.2011 година; iii)
неотговарящо на Становищата за законосъобразност на
Контролния съвет на ТУС от 03.11.2010 год. (Протокол № 200),
06.12.2010 год. (Протокол № 205), и 21.02.2011 год. (Протокол № 216),
т.е. „новата практика“ продължава без промяна; iv) неясни
правомощия на Зам.-ректора - доц. д-р Любомир Мечкаров, по
отношение на сключването и да прекратяването на трудови договори,
т.е. да бъде работодател в конкретния случай и да подпише
допълнителното споразумение за продължаване на този трудов
договор.
6. Ректорът на ТУС, който е законен представител на висшето
държавно училище, е работодател на основание чл. 32, ал. 1, т. 3
ЗВО - сключва и прекратява трудови договори. Ректорът на ТУС,
на основание на чл. 14, ал. 2, т. 12 от ПУД на ТУС, сключва и
прекратява трудови договори. Ректорът може да делегира
конкретни правомощия на друго длъжностно лице за определен срок
или постоянно.
Това е направено персонално през предшестващия мандат –
известна е Заповед № 35 от 10.01.2005 година на Ректора – проф. др Камен Веселинов, с която на Зам.-Ректора по научен персонал и
координация доц. д-р Симеон Стоядинов е делегирано персонално
правомощието „да сключва, видоизменя и прекратява трудовите
договори на научно- преподавателския персонал и на персонала на
подчинените му звена”.
След избора и заемането на длъжността Зам.-Ректор по Академичен
състав и координация от доц. д-р Любомир Мечкаров такова
делегиране на правомощията не ни е известно, което поставя под
съмнение действителността на подписаното от него допълнително
споразумение към трудовия договор, и съмнението за упражняване
на правомощия, които не са му делегирани, или пък за превишаване
на правомощия.
В същото време, обаче, делегирането на правомощия
освобождава от отговорност Ректора за изпълнението
делегираните правомощия.
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7. С този начин на „продължаване на трудовия договор” се създават
две противоречащи си практики при приложението на § 11 от ПЗР
на ЗВО – по едната доц. д-р Димитър Кирилов Сотиров напуска на
законово основание колективните органи за управление на ТУС –
Общото събрание на ТУС, Общото събрание на ЕФ, Факултетния
съвет на ЕФ, Катедрения съвет, по другата, съгласно подписаното от
Зам.-Ректора – доц. д-р Любомир Мечкаров, допълнително
споразумение към трудовия договор на доц. д-р Димитър Кирилов
Сотиров, той продължава след навършването на 65 години да заема
ръководната длъжност „ръководител на катедра”.
Доц. д-р Димитър Кирилов Сотиров не се третира по еднакъв
начин при навършване на 65 години с хабилитираните
преподаватели, които не заемат ръководна длъжност – той не може
да откаже да подпише предложеното му Допълнително споразумение

по трудовия договор (за длъжността ръководител на катедра, а не за
длъжността доцент!), защото ако откаже да го подпише, то той трябва
да бъде пенсиониран. Той е принуден да приеме направеното му
предложение.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни проведеното заседание
Факултетния съвет на Електротехническия факултет, избора
утвърждаването на доц. д-р Владимир Димитров Лазаров
Ръководител на катедра „Електрически машини”, смятано
01.03.2011 година.
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2. Приема да се прекрати трудовото правоотношение на доц. д-р
Владимир Димитров Лазаров като Зам.-Декан на ФФОЕ по
Международно сътрудничество и научно-изследователска дейност,
смятано от 01.03.2011 година, в съответствие с придружаващата
декларация.
3. Продължаването на трудовия договор на доц. д-р Димитър
Кирилов Сотиров за неопределен срок, считано от 01.03.2011
година, на ръководната длъжност Ръководител на катедра, на
основание § 11 от ПЗР на ЗВО, чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, чл. 119 от КТ
и Решението на Академичния съвет от 27.10.2010 година, е
незаконосъобразно и противоречи на решенията на Общото
събрание на ТУС от 17.02.2011 година и решението на Академичния
съвет от 27.10.2011 година.
5. Приема да се промени трудовото правоотношение на доц. д-р
Димитър Кирилов Сотиров с ТУС, на основание на Решение от
27.10.2010 година на Академичния съвет, като същият продължи да
преподава като хабилитиран преподавател, смятано от 01.03.2011
година.
4. Разглеждане на материали от проведено на 28.02.2011 година заседание на
Катедрения съвет на катедра „Индустриален мениджмънт” към Факултета по
машиностроене и уредостроене (ФМУ) в Пловдив за избор на Ръководител на
катедра, предвид навършването на 65 години от доц. д-р Димитър Костов
Станков на 06.03.2011 година и Решение на Академичния съвет от 15.12.2010
година (Протокол № 12) за продължаване на трудовия му договор с една година,
считано от 06.03.2011 година, по Доклад на Декана на ФМУ – доц. д-р Въльо
Николов (изх. № 63 от 10.03.2011 година).
Контролният съвет констатира:
1. Катедреният съвет на катедра „Индустриален мениджмънт” при
ФМУ – Пловдив е свикан със заповед № 33 от 22.02.2011 година на
Декана на ФМУ – доц. д-р Въльо Николов, на основание на чл. 5,
ал. 14, т. 1 от Правилника за управлението и дейността на ТУС (ПУД
на ТУС) за избор на Ръководител на катедра „Индустриален
мениджмънт”.
2. Мотивите на Декана на ФМУ за издаването на заповед № 33 от
22.02.2011 година се основават на:
2а. Решението на Академичния съвет от 15.12.2010 година за
продължаване на трудовия договор на доц. д-р Димитър Костов
Станков с една година, считано от 06.03.2011 година, след
навършване на 65 години и прилагане на § 11 от ПЗР на ЗВО.
2б. Решението на Общото събрание на ТУС от 17.02.2011 година.
3. Продължението на трудовия договор на доц. д-р Димитър Костов
Станков за неопределено време (чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ) на
ръководната длъжност „ръководител на катедра” не само е
незаконосъобразен, но не съответства на решението на Академичния
съвет от 15.12.2010 година и на решенията на Академичния съвет и
на Факултетния съвет на ФМУ за продължаване на трудовия договор
с една година.
4. Катедреният съвет на катедра „Индустриален мениджмънт” на
заседанието на 28.02.2011 година не приема предложения от Декана

на ФМУ дневен ред. С това Катедреният съвет се обявява срещу
Решението на Общото събрание на ТУС от 17.02.2011 година.
Контролният съвет реши:
1. Академичният съвет има правомощия да взима решение за
продължаване на трудовия договор на хабилитирания преподавател,
които иска да се възползва от правото да продължи трудовата си
дейност след навършване на 65-годишна възраст, след предложение
на Катедрения съвет и Съвета на основното звено.
Всички решения на Академичния съвет на Техническия университет
за „продължаване” на трудовите договори на хабилитираните
преподаватели, след прилагане на § 11 от ПЗР на ЗВО (виж
Протоколи на АС от №1 до №12 от 2010 година), включват ясна
формулировка – да се продължи трудовия договор на хабилитирания
преподавател с една година, считано от датата на навършване на 65
години, или което е същото - да се продължи трудовия договор за
срок от една година.
Не съществува нито едно решение на АС за продължаване на
трудовия договор за неопределено време.
Контролният съвет потвърждава своите решения по отношение на
незаконността и неправомерността на подписаните допълнителни
споразумения, включително и това към трудовия договор на доц. д-р
Димитър Костов Станков.
Продължава една незаконосъобразна и неправомерна практика и
цялата отговорност за това носят проф. д-р Камен Веселинов и
доц. д-р Любомир Мечкаров.
2. Решението на Катедрения съвет на катедра „Индустриален
мениджмънт” от 28.02.2011 година (Протокол № 5), което по същество
е отказ от провеждане на частичен избор за Ръководител на
катедрата, е в противоречие с решението на Общото събрание от
17.02.2011 година и на Академичния съвет от 15.12.2011 година.
Доц. д-р Димитър Костов Станков губи своите правомощия след
06.03.2011 година, вече не е член на Катедрения съвет, на
Факултетния съвет, на Общото събрание на Факултета и Общото
събрание на ТУС.
София, 14.03.2011 година
Председател на Контролния съвет: …………………………..
(Доц. д-р Петър Динев)

