До
Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. Марин Христов
ТУК
Копие:
Председател на ОС
Отдел «Човешки ресурси»
Декан на ФМУ - Пловдив
Декан на ФЕА - Пловдив
Декан на СФ
Декан на ФаГИОПМ
Директор на ДЧЕОПЛ
Декан на ФА
Директор на КЕЕ
Декан на ФПМИ
Зам. ректор по УД
Декан на ФЕТТ
Декан на ИПФ – Сливен
Директор на Колеж – Сливен
Директор на Дирекция „Финанси”
Относно: Кореспондентско гласуване във ФМУ - Пловдив; кореспондентско гласуване във
ФЕА - Пловдив;отчетно-изборно заседание на Общото събрание на Транспортния
факултет; отчетно-изборно заседание на Общото събрание на Стопанския
факултет; отчетно-изборно заседание на Общото събрание на Факултета за
германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт; отчетно-изборно
заседание на Общото събрание на Департамента за чуждоезиково обучение и
приложна лингвистика; отчетно-изборно заседание на Общото събрание на
Факултет Автоматика; Съвет на Колежа по ЕЕ – София; отчетно-изборно заседание
на Общото събрание на Факултет по приложна математика и информатика;
разглеждане на проект за правилник от зам. ректора по УД; ФС за избор на зам.
декани ФЕТТ; ФС на ИПФ – Сливен; СК на колеж – Сливен; доклад от Директора на
Дирекция „Финанси”.
Уважаеми Господин Ректор,
На заседанието си на 05.12.2011 год. (Протокол № 255), Контролният съвет
направи:
1. Разглеждане на материали от проведено кореспондентско гласуване във Факултета по
машиностроене и уредостроене – Пловдив (ФМУ) за избор на членове на Факултетния съвет
(ФС) -Протокол № 2 от 29.11.2011 година.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразно проведеното кореспондентско гласуване
на 29.11.2011 г. и избора на един член за ФС на ФМУ, от квотата на
хабилитираните преподаватели.
2. Разглеждане на материали от проведено кореспондентско гласуване във Факултета по
електроника и автоматика – Пловдив (ФЕА) за избор на членове на Факултетния съвет (ФС) Протокол № 2 от 29.11.2011 година.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразно проведеното кореспондентско гласуване на
29.11.2011 г. и избора на членове на ФС на ФЕА от квотите на
хабилитираните преподаватели, докторанти и студенти – съгласно
приложения списък в протокола.
3. Разглеждане на материали от проведено отчетно-изборно заседание на Общото
събрание (ОС) на Стопанския факултет (СФ), проведено на 28.11.2011 год. – Протокол от
28.11.2011 год.

Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведеното заседание на ОС на СФ по т.
4, 5, и 6 от Дневния ред; избора на проф. д-р Даниела Василева
Сотирова за Председател и на доц. д-р инж. Инна Иванова Николова Яан за Зам.-председател на ОС на СФ; избора на проф. д-р Младен
Стефанов Велев за Декан на СФ; и направения избор на членове на
Факултетния съвет на СФ по списъка, съгласно приложения протокол.
4. Разглеждане на материали от проведено отчетно-изборно заседание на Общото
събрание (ОС) на Факултета по германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
(ФаГИОПМ), проведено на 17.11.2011 г., Протокол № 1 от 17.11.2011 год.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведеното заседание на ОС на
ФаГИОПМ по т. 2 и 3 и 4 от Дневния ред; избора на доц. д-р инж. Марин
Здравков Георгиев за Председател на ОС на ФаГИОПМ и
номинирането на доц. д-р Стефан Ангелов Стефанов за Декан на
ФаГИОПМ и избора на членове на Факултетния съвет на ФаГИОПМ,
съгласно приложения списък към протокола.
5. Разглеждане на материали от проведено на 24.11.2011 год. отчетно-изборно заседание
на Общото събрание (ОС) на Департамента за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика
(ДЧЕОПЛ).
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведеното заседание на ОС на
ДЧЕОПЛ по т. 1, 3 и 4 от Дневния ред; избора на ст. пр. Диана Рачева
Пазаитова и на ст. пр. Милена Тодорова Михова за Председател и
Зам.-председател на ОС на ДЧЕОПЛ; избора на ст. пр.
Весела
Димитрова Френгова за Директор на ДЧЕОПЛ; и избора на членове на
Съвета на Департамента, съгласно приложения списък към протокола.
6. Разглеждане на материали от проведено на 22.11.2011 год. отчетно-изборно заседание
на Общото събрание (ОС) на Факултет Автоматика (ФА) – Протокол № 2 от 22.11.2011 год.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведеното заседание на ОС на ФА по
т. 3 и 4 от Дневния ред; избора на доц. д-р инж. Валери Марков
Младенов за Декан на ФА, и избора на членове на Факултетния съвет на
ФА, съгласно приложения списък към протокола.
2. Не са избрани Председател и Зам.-председател на ОС на ФА, което е
много сериозен пропуск в работата на ОС – прецедент в
съществуващата практика на Техническия университет.
7. Разглеждане на материали от проведено на 01.12.2011 год. заседание на Съвета на
колежа (СК) на Колежа по енергетика и електроника (КЕЕ), - Протокол № 12 от 01.12.2011 год.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведените избори по т. 1 от Дневния
ред; избора на доц. д-р Татяна Асенова Вакарелска за Зам.-директор
по учебната дейност; избора на доц. д-р Нели Симеонова Рац за Зам.директор по научната дейност; избора на доц. д-р. Христо Николов
Тодориев за Ръководител на катедра „Енергетика Машиностроене”,
избора на проф. д-р Ради Петров Романски за Ръководител на катедра
„Електроника, КС и технологии”, доц. д-р Васил Минчев Агапиев за
Ръководител на катедра „Електроенергетика и автоматика”.

8. Разглеждане на материали от проведено на 25.11.2011 год. отчетно-изборно заседание
на Общото събрание (ОС) на Факултета по приложна математика и информатика (ФПМИ) –
Протокол от 25.11.2011 год.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведеното заседание на ОС на ФПМИ
по т. 3, 4 и 5 от Дневния ред; избора на доц. д-р Иван Димитров
Трендафилов и на доц. д-р Майя Борисова Раева за Председател и
Зам.-председател на ОС на ФПМИ; избора на проф. дтн инж. Кети
Георгиева Пеева за Декан на ФПМИ; и избора на членове на
Факултетния съвет на ФПМИ, съгласно приложения списък към
протокола.
9. Разглеждане на проект за „Правилник за условията и реда за признаване на степен на
висше образование и на периоди на обучение, получени в чуждестранни висши училища, от ТУ –
София”, по доклад на Зам.-ректора по УД - проф. д-р инж. Георги Михов.
Контролният съвет реши:
1. Приема предложения проект за „Правилник за условията и реда за
признаване на степен на висше образование и на периоди на обучение,
получени в чуждестранни висши училища, от ТУ – София” за
съответстващ на закона.
10. Разглеждане на материали от проведен Факултетен съвет (ФС) на Факултета по
електронна техника и технологии (ФЕТТ) за избор на заместник декани и утвърждаване на
ръководители катедри за мандат 2011 ÷ 2015 г. - Протокол № 38 от 22.11.2011 год.
Контролният съвет реши:
1. Не приема проведените избори за заместник декани за мандат 2011
– 2015 год.
2. Не приема утвърждаването на ръководителите катедри за мандат
2011 ÷ 2015 год.
Мотиви:
Факултетният съвет избира за мандата си с тайно гласуване
заместник декани и утвърждава по същия начин за мандата си
ръководителите катедри. Неправомерно е ФС да извършва тези дейности –
избори и утвърждаване, за следващия мандат на ФС.
11. Разглеждане на материали от проведен Факултетен съвет (ФС) на Инженернопедагогическия факултета - Сливен (ИПФ), за избор на заместник декани и утвърждаване на
ръководители катедри за мандат 2011 ÷ 2015 г. - Протокол № 17 от 02.12.2011 год.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведения ФС на ИПФ по т. 2, 3 и 4 от
Дневния ред, решението за двама заместник декани по определените
направления, избора на доц. д-р инж. Сашко Иванов Ламбов за Зам.декан по учебната дейност, избора на доц. д-р инж. Милко Генов
Йорданов за Зам.-декан по научна и приложна дейност; избора на доц.
д-р инж. Иванка Кирилова Монева за Ръководител на катедра
„Механика, машиностроене и топлотехника”; избора на доц. д-р
Маргарита Бонева Димитрова за Ръководител на катедра „Математика,
физика и химия”, избора на доц. д-р Марина Колева Николова за
ръководител на катедра „Педагогика и мениджмънт” за мандат 2011 ÷
2015 год.
12. Разглеждане на материали от проведено заседание на Съвета (на колеж) на КолежСливен (КС), за избор на заместник директор и утвърждаване на ръководители на секции за мандат
2011 ÷ 2015 г. - Протокол № 8 от 01.12.2011 год.
Контролният съвет реши:

1. Приема за законосъобразни: проведения СК на Колеж - Сливен по т.
3, 4 и 5 от Дневния ред, избора на проф. д-р Андреас Ставру
Хараламбус за Зам.-директор на КС, избора на гл. ас. Виолета
Огнянова Славова за ръководител на секция „Природоматематична
и хуманитарна”, гл. ас. д-р Стоян Георгиев Георгиев за ръководител
на секция „Техника” за мандат 2011 ÷ 2015 год.
13. Разглеждане на решение на Контролния съвет от 26.09.2011 год. (Протокол № 246, т. 4)
по отношение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).
Контролният съвет реши:
1. Необходимо е да бъдат обявени публичните
Техническия университет - София по чл. 3 от ЗПУКИ.

длъжности

в

2. Лицата заемащи тези публични длъжности трябва да подпишат
декларацията-образец по чл. 12, т.2, във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ.
3. Да бъде създаден регистър на лицата, заемащи публични
длъжности, в който да бъдат заведени подписаните декларации.
4. Ръководството да вземе решение текстът на ЗПУКИ да бъде
поставен на страницата на Техническия университет – в „Нормативни
документи”.
14. Разглеждане на два доклада от Директора на Дирекция „Финанси”, предадени
персонално на Председателя на Контролния съвет - доц. д-р инж. Петър Динев на 05.12.2011 год.,
отнасящи се до касовото изпълнение на бюджета за дванадесетте месеца на 2011 година,
актуализацията на бюджета на Техническия университет – София (ТУС) за 2011 година, и методика
– проект, предложена за формиране на изразходваните парични средства от чуждестранни
студенти, обучавани в ТФ.
Контролният съвет констатира:
1. Писмата не са адресирани до КС и не са внесени с входящ номер.
Контролният съвет обсъжда само документи, оформени като
решение или заповед, жалби и сигнали, заведени с входящ номер
чл. 10, ал. 2 от ПУД на КС.

-

2. Докладът за утвърждаване на Методиката-проект не е придружен от
самата Методика.
Контролният съвет реши:
1. Приема представения Доклад за утвърждаване на Методикатапроект само за сведение и не формира становище по него.
2. Приема за обсъждане представения Отчет за касовото изпълнение
на бюджета за 9-те месеца на 2011 година на основание на своите
задължения, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 2 от ПУД на КС.
3. Не формира Становище по представения бюджет на заседанието си
от 05.12.2011 година.
4. Ще разгледа представения Отчет за касовото изпълнение на
бюджета за 9-те месеца на 2011 година на следващо свое заседание
и ще формира такова становище в определения от нормативните
документи срок.
София,
05.12.2011 година
Председател на Контролния съвет,
доц. д-р инж. Петър Динев: ……………………….

