До
Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. Марин Христов
ТУК
Копие:
Председателя на Общото събрание
Относно:
Уважаеми Господин Ректор,
На заседанието си на 29.03.2012 год., 30.03.2012 год. и 03.04.2012 год. (Протокол № 274),
Контролният съвет направи:
А. Контролният съвет предлага да бъдат извършени следните промени в Правилника за
устройството и дейността на Техническия университет (ПУД на ТУС), част от които са отразени в
протокол № 272 от 22.03.2012 година:
1. Към чл. 5 да се създадат следните нови алинеи:
ал. 9 -замества съществуващата алинея:
т.1. За всяко заседание на колективните ръководни органи за управление се води протокол от
нарочно избран протоколчик. Протоколът се подписва от председателствалия заседанието
и протоколчика. Протоколът се предоставя на разположение на университетската общност
на електронната страница на ТУ-София или по друг избран начин в срок до 14 дни от
заседанието.
т.2. Всеки член на колективния ръководен орган за управление има право да поиска с писмено
заявление до Председателя поправка в протокола в срок от 3 дни от узнаването му, но не
по-късно от началото на следващото заседание на колективния орган. Поправката се внася
по решение на колективния орган за управление.
т.3. Всеки член на академичната общност има право да се запознае със съдържанието по
протоколите от заседанията на всички колективни ръководни органи в ТУ-София.
ал. 15 – нова:
т.1. Основни въпроси на структурата и организацията на работа в ТУ-София, свързани с
административното обслужване, се уреждат в отделен правилник, който се приема от
Академичния съвет.
т.2. Основният документооборот, служещ за организация и управление на общата
документация и работни процеси на ТУ-София се уреждат от Правила за документите и
документооборота в ТУ-София, които се приемат от Академичния съвет.
Добавя се нова алинея след ал. 12:
Заседанията на Академичния съвет, на съветите на основните звена, на филиалите и на
функционалните факултети могат да бъдат предавани в реално време по вътрешната
кабелна мрежа на ТУ-София. При приемане на дневния ред на заседанието се взима
решение за закриване на заседанието по определена точка от дневния ред. В този случай
предаването на заседанието се прекратява при разглеждането на тази точка.
2. Към чл. 14 се създава:
ал. 5 - на мястото на съществуващата ал. 5:
Помощни консултативни органи на Ректора са:
т.1. Ректорски съвет в състав от Ректора, зам.-ректорите, главния секретар и други по
преценка на Ректора. Той се председателства от Ректора.
т.2. Съвет на деканите в състав деканите на факултети, директорите на департаменти и на
колежи. Той се председателства от избран от този съвет декан или директор.
т.3. Членовете на Ректорския съвет и на Съвета на деканите подпомагат Ректора при
осъществяване на неговите функции. Те могат да присъстват на заседанията на
Академичния съвет и да участват в обсъжданията, без да имат право да гласуват, ако не са
негови членове.
3. Създава се Глава 12 (след Глава 11) със заглавие: „Център за образователни и
иновационни проекти”.
Аналогично на Глава 11 „Център за развитие и квалификация” да се отразят устройството и
дейността на Центъра за образователни и иновационни проекти (ЦОИП).
4. Към чл. 97 се създава:

1

ал. 6 – на мястото на съществуващата ал. 6:
т.1. Студент от бакалавърска степен, който не е положил успешно изпитите си по определени
учебни дисциплини, може да бъде записан в следващия курс при условия, определени от
факултетния съвет. Той е длъжен да положи тези изпити, с изключение на един от тях, до
края на учебната година, в която е записан без да ги е положил.
т.2. Ако студентът не изпълни изискванията по т. 1 от тази алинея, се прилага чл. 99 или чл.
100.
5. Към чл. 89, ал. 1 се създава:
т.16 - нова точка:
Да бъде избиран като представител на студентите в Студентски съвет, ако е записан в
следващ курс при неположени успешно до 2 изпита по определени учебни дисциплини.
6. Към чл. 11 се създава:
т.8 – нова:
При необходимост създава комисии по отделни аспекти от дейността на ТУ-София.
7. Към Преамбюла да се прибавят още към стр. 2, долу – след т.4 „Кодекса на труда” да се
добавят още:
т.5. Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
т.6. Закон за защита от дискриминация.
т.7. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
т.8. Други действащи нормативни актове.
Б. Контролният съвет предлага да бъдат извършени следните нови промени в ПУРЗАД в ТУСофия, които са отразени в протокол № 272 от 22.03.2012 година:
чл. 5. Преминаването от академична длъжност на същата или на съответна академична
длъжност в ТУ-София, включително и от други европейски държави, може да се извършва и
без конкурс и избор с решение на Факултетен съвет по предложение на Ктедрения съвет.
В. Контролният съвет предлага да бъдат извършени следните промени в ПУРПНС в ТУСофия:
Да отпадне чл. 8, ал. 2, който гласи „към датата на зачисляване и по време на
докторантурата редовните докторанти не трябва да са в трудови правоотношения за повече
от половината на законоустановеното работно време. Тези обстоятелства се декларират от
докторанта” (Предложение на катедра „Електроизмервателна техника”, подписано от
ръководителя на катедрата – доц. д-р инж. Пламен Цветков).
Основания:
1. Докторантът не може да бъде задължен да декларира обстоятелствата по чл. 8, ал. 2,
тъй като декларация се попълва, т.е. студентът/докторантът/служителят/работникът е
длъжен да попълва декларация само тогава, когато това е разпоредено в нормативен акт
– закон, указ или постановление на Министерски съвет. Само в тези случаи се носи
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за потвърдена неистина или
затаена истина в писмена декларация.
В нито един текст на ЗВО и ЗРАСРБ (и ППРАСРБ), не се съдържа изискване за попълване
на декларация по този или по друг повод.
2. Съгласно решение № 5 от 29.06.2000 година по конституционно дело № 4 от същата
година, Конституционният съд на Република България е приел, че редовните докторанти
нямат доход от трудова дейност, като стипендията има характер на парично
подпомагане, т.е. докторантите са със статут аналогичен на студентите.
3. Докторантите, както и студентите, имат право на труд (чл. 48, ал. 1 от Конституцията на
България), което не е ограничено в Кодекса на труда, ЗВО, ЗРАСРБ и други нормативни
актове. Нямаме право да ограничаваме трудовите права на докторантите. По-скоро ние
трябва да се възползваме от тези права и да ги привличаме за извършване на определен
дейност чрез срочни договори към висшето училище.
Г. Да бъдат представени на Председателя на Общото събрание всички протоколи на
Контролен съвет, съдържащи предложения за промени в трите Правилника – ПУД на ТУСофия, ПУРЗАД и ПУРНС в ТУ-София, направени достояние на Председателството на
Общото събрание от началото на 2010 до 22.03.2012 година.
Д. Контролният съвет предлага на Председателя на Общото събрание да се гласува решение
на предстоящото заседание, което да позволи между две негови заседания да бъдат
провеждани по делегация избори за попълване на ръководните и контролни органи на ТУ-
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София. Да се потърси промяна в ПУД на ТУС, която да позволи създаването на резервна
листа, от която оперативно да се извършва попълване на състава им.
Е. Бележките на Контролен съвет, съставляващи негово становище по направените
предложения за промени, да бъдат публикувани на електронната страница на
Контролен съвет като приложение към този протокол.

София, 03.04.2011 година
Председател на Контролния съвет: .........................
(доц. д-р Петър Динев)
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