До Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. М. Христов
ТУК
Копие:
Председател на ОС на ТУС
Зам.-ректор по АС и К
Декан на ФЕТТ
Директор на ДФВС
Отдел „Персонал“ - София

Относно: Разглеждане на приетите от Академичен съвет текстове на Правилника за
условията и реда за придобиване на научни степени в Техническия университет –
София (ПУРПНСвТУС) и на Привилника за условията и реда за заемане на академични
длъжности в Техническия университет – София (ПУРЗАДвТУС), във връзка с
делегирания от Общото събрание мандат на Академичния съвет за съставяне и
приемане; разглеждане на Писмо № 1750-121 от 08.04.2011 год. с отговора на
Омбудсмана на Република България – Г-н Константин Пенчев на Жалба № 181 от
13.01.2011 год. във връзка със заемането на ръководни длъжности след навършване
на 65-годишна възраст; договор за процесуално представяне на Контролния съвет
пред Комисията за защита от дискриминация; становища на Контролния съвет във
връзка с приложението на чл. 90, ал. 2 и чл. 72, ал. 5 от ЗВО; материали от Факултетен
съвет на Факултета по електронна техника и технологии за избор на Зам.-декани;
материали от заседание на Общото събрание на Департамента за физическо
възпитание и спорт за избор на Директор на ДФВС.
Уважаеми Г-н Ректор,
На заседанието си на 09.05.2011 год. (Протокол № 229) Контролният съвет направи:

1. Разглеждане на приетите от Академичен съвет текстове на Правилника за
условията и реда за придобиване на научни степени в Техническия университет –
София (ПУРПНСвТУС) и на Правилника за условията и реда за заемане на
академични длъжности в Техническия университет – София (ПУРЗАДвТУС), във
връзка с делегирания от Общото събрание на Академичния съвет мандат за
съставяне и приемане.
Контролният съвет реши:
Приема ПУРПНСвТУС и ПУРЗАДвТУС за разглеждане и формиране на
становище на основание на чл. 10, ал. 2 от Правилника за управление и
дейността на Контролния съвет
2. Разглеждане на Писмо № 1750-121 от 08.04.2011 год. с отговора на Омбудсмана
на Република България – Г-н Константин Пенчев на Жалба № 181 от 13.01.2011 год.
във връзка със заемането на ръководни длъжности след навършване на 65-годишна
възраст.
Контролният съвет констатира:
1. Омбудсманът на Република България отбелязва в своето становище,
че разпоредбата на § 11 от ПЗР на ЗВО се отнася до възможността за
заемане за определен срок и при определени условия на
длъжностите „професор“ и „доцент“ от хабилитирани лица, след
навършването на 65 години, с което подкрепя становищата на

Контролния съвет от 03.11.2010 год. (Протокол № 200) и от 06.12.2010
год. (Протокол № 205).
2. Омбудсманът на Република България в своето становище одобрява
решението на Контролния съвет на Техническия университет –
София да се обърне с жалба към Комисията за защита от
дискриминация.
Контролният съвет реши:
Предлага на Ректора на Техническия университет да одобри
сключения договор за процесуално представяне на Контролния съвет
в лицето на неговия председател Петър Динев от адвокат Йорданка
Рангелова Бекирска – Димитрова пред производството пред
Комисията по защита от дискриминация и да бъде заплатена
адвокатската такса от 750,00 (седемстотин и петдесет) лева.
3. Разглеждане на Становища на Контролния съвет във връзка с приложението на
чл. 90, ал. 2 и чл. 72, ал. 5 от ЗВО.
Контролният съвет констатира:
1. Чл. 90, ал. 2, от ЗВО (с последна поправка от 2004 година) изисква
правилата за формиране на Бюджета на основните звена и на
филиалите да бъдат определени в правилника за управлението и
дейността на висшето училище.
2. В Правилника за управление и дейността на ТУ – София не
фигурира текст, който да удовлетворява изискването на ЗВО по чл.90,
ал.2.
3. На свое заседание от 01.02.2010 год. (Протокол № 175),
Контролният съвет формира становище, с което предлага на
Председателството на Общото събрание на ТУС да бъдат
формулирани правила със съдействието на Дирекция “Финанси”,
които да отразят изискването на чл. 90, ал.2, от ЗВО.
4. На свое заседание от 01.02.2010 год. (Протокол № 175),
Контролният съвет формира становище, с което предлага на
Председателството на Общото събрание на ТУС със съдействието на
Дирекция “Финанси” и Зам. ректора по АСК да бъдат формулирани
правила, по които се формира бюджета на Студентски съвет, които да
отразяват изискванията на чл. 72, ал. 5 от ЗВО и съществуващите
процедури по формирането на Бюджета на Студентски съвет.
5. На свое заседание от 07.06.2010 год. (Протокол № 181),
Контролният съвет формира становище, с което настоява
направените от Контролния съвет предложение за промени в
Правилника за управлението и дейността на ТУС (ПУД на ТУС) да
бъдат разгледани на следващо Общо събрание.
Контролният съвет реши:
1. Потвърждава своето становище от 07.06.2010 год. (Протокол №
181) и настоява да бъдат направени промени в ПУД на ТУС, в
съответствие със становищата на Контролния съвет от 01.02.2010
год. (Протокол № 175).
2. Предлага на Председателството на Общото събрание на ТУС със
съдействието на Дирекция “Финанси” да бъдат формулирани
правила, които да отразят изискването на чл. 90, ал.2, от ЗВО
правилата за формиране на Бюджета на основните звена и на
филиалите да бъдат определени в правилника за управлението и
дейността на висшето училище.
3. Предлага на Председателството на Общото събрание на ТУС със

съдействието на Дирекция “Финанси” да бъдат формулирани
правила, които да отразят изискването на чл. чл. 72, ал. 5 от ЗВО
и начина, по който се формира бюджета на Студентски съвет.
4. Материали от Факултетен съвет (ФС) на Факултета по електронна техника и
технологии (ФЕТТ) за избор на Зам.-декани на ФЕТТ, протокол № 32 от 03.05.2011
год.
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни: проведения избор на зам.декани на
ФЕТТ, в съответствие с т. 2 от Дневния ред на заседанието на ФС
на ФЕТТ, и избора на доц. д-р Тодор Джамийков за Зам.-декан на
ФЕТТ по учебната част и на доц. д-р Николай Хинов за Зам.декан на ФЕТТ по изследователската дейност.

5. Материали от заседание на Общото събрание (ОС) на Департамента

за физическо възпитание и спорт (ДФВС) за избор на Директор на ДФВС,
протокол № 5 от 28.04.2011 год.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведения избор на Директор на
ДФВС, в съответствие с т. 2 от Дневния ред на заседанието на
ОС на ДФВС, и избора на ст. пр. Иван Петров Венков за
Директор на ДФВС.

09.05.2011 год.

Председател на КС: доц. д-р Петър Динев

