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Уважаеми Господин Ректор,
На заседанието си на 19.12.2011 год. (Протокол № 258), Контролният съвет
направи:
1. Разглеждане на материали от проведено заседание на Факултетния съвет (ФС) на
Енергомашиностроителния факултет (ЕМФ) за избор на Заместник-декани и Ръководители на
катедри - Протокол № 17 от 13.12.2011 година.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведеното заседание на ФС на ЕМФ по
т. 1 и 2 от Дневния ред, избора на доц. д-р инж. Огнян Никифоров
Бекриев за Зам.-декан по учебна дейност; избора на доц. д-р инж.
Иван Кирилов Геновски за Зам.-декан по Научна и социална дейност
и Кадрово развитие; доц. д-р инж. Тотьо Иванов Тотев за Ръководител
на катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика”, доц. д-р инж. Иван
Неделчев Дуков за Ръководител на катедра „Хидроаеродинамика и
хидравлични машини”, проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров за
Ръководител на катедра „Текстилна техника” и проф. д-р инж. Никола
Георгиев Калоянов за Ръководител на катедра „Топлинна и хладилна
техника”, за мандата 2011 ÷ 2015 година.
2. Разглеждане на материали от проведено заседание на Факултетния съвет (ФС) на
Машинно-технологичния факултет (МТФ) за избор на Заместник-декани и Ръководители на
катедри - Протокол № 5 от 13.12.2011 година.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведеното заседание на ФС на МТФ и
избора на доц. д-р инж. Йорданка Трендафилова Петрова за Зам.-

декан по учебна дейност; доц. д-р инж. Манахил Тончев Тонгов за
Зам.-декан по Научно-изследователската работа; доц. д-р инж. Вътко
Александров Драганов за Зам.-декан по Учебните практики и стажове;
проф. дтн инж. Георги Тодоров Попов за Ръководител на катедра
„Технология на машиностроенето и металорежещите машини”, доц. д-р
инж. Николай Любенов Николов за Ръководител на катедра „Теория
на механизмите и машините” за мандата 2011 ÷ 2015 година.
2. Не приема избора на доц. д-р инж. Валентин Вълков Камбуров за
Ръководител на катедра „Материалознание и технология на
материалите” за законосъобразен, поради нарушаване на изборната
процедура - в изборите за ръководител на катедра участват двама
души, които са били по това време в командировка (в чужбина) и не са
декларирали в писмена форма своето решение за участие в тези
избори. Нещо повече, кворумът е получен като се отчита тяхното
отсъствие от заседанието на Катедрения съвет.
3. Разглеждане на материали от проведено заседание на Факултетния съвет (ФС) на
Факултета по транспорта (ФТ) за избор на Заместник-декани и Ръководители на катедри Протокол № 88 от 05.12.2011 година.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведеното заседание на ФС на ФТ по т. 4
от Дневния ред; избора на доц. д-р инж. Олег Марков Кръстев за Зам.декан по учебна дейност; доц. д-р инж. Бойко Иванов Гигов за Зам.декан по Научно-изследователската дейност; доц. д-р инж. Валентин
Георгиев Илиев за Ръководител на катедра „Въздушен транспорт”, доц.
д-р инж. Лило Петков Кунчев за Ръководител на катедра „Двигатели,
автомобилна техника и транспорт”; доц. д-р инж. Кирил Христов Велков
за Ръководител на катедра „Железопътна техника”; доц. д-р инж. Мария
Димова Пейкова за Ръководител на катедра „Механика” и доц. д-р инж.
Николай
Димитров
Николов
за
Ръководител
на
катедра
„Съпротивление на материалите” за мандата 2011 ÷ 2015 година.
4. Разглеждане на материали от проведено заседание на съвета (СД) на Департамента
за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика (ДЧЕОПЛ), за избор на Зам.-директор и
Ръководители на секции, Протокол № 60 от 14.12.2011 год.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведеното заседание на СД на ДЧЕОПЛ;
избора на ст. преп. Снежана Недкова Анастасова за Зам.-директор на
ДЧЕОПЛ, ст. преп. София Симеонова Ангелова за Ръководител на
секция „Английски език” и ст. преп. Ивайло Иванов Пеев за Ръководител
на секция „Западни и славянски езици” за мандата 2011 ÷ 2015 година.
5. Разглеждане на материали от проведено на 13.12.2011 год. заседание на Факултетния
съвет (ФС) на Факултета по електронна техника и технологии (ФЕТТ) за избор на Зам.-декани и
Ръководители катедри, Протокол № 39 от 13.12.2011 год.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведеното заседание на ФС на ФЕТТ
по т. 1 и 2 от Дневния ред; избора на доц. д-р инж. Тодор Стоянов
Джамийков за Зам.-декан по учебна дейност, доц. д-р инж. Николай
Любенов Хинов за Зам.-декан по Научно приложната дейност, доц. д-р
инж. Петър Иванов Якимов за Ръководител на катедра „Електронна
техника”, доц. д-р инж. Анна Владова Андонова за Ръководител на
катедра „Микроелектроника”, доц. д-р инж. Петър Трифонов Горанов за
Ръководител на катедра „Силова електроника” и доц. д-р инж. Ива
Георгиева Бетова-Божинова за Ръководител на катедра „Химия” за
мандата 2011 ÷ 2015 година.

6. Разглеждане на материали от проведен Факултетен съвет (ФС) на Електротехническия
факултет (ЕФ), за избор на Зам.-декани за мандат 2011 ÷ 2015 год. - Протокол № 1 от 06.12.2011
год.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразен: проведения ФС на ЕФ по т. 1 от
Дневния ред и избора на доц. д-р инж. Петър Митрофанов Наков за
Зам.-декан по СВО (функционален, без щат) за мандата 2011 ÷
2015 год.
7. Разглеждане на материали от проведено на 15.12.2011 год. заседание на Факултетния
съвет (ФС) на Факултета по приложна математика и информатика (ФПМИ) за избор на Зам.декани и Ръководители катедри, Протокол № 33 от 15.12.2011 год.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведеното заседание на ФС на ФПМИ
по т. 1 и 5 от Дневния ред; избора на доц. д-р Красимира Стоянова
Проданова за Зам.-декан по учебна дейност, доц. д-р Адриана Андри
Георгиева за Зам.-декан по Научно изследователската дейност, доц. д-р
Юлиана Христова Пешева за Ръководител на катедра „Диференциални
уравнения”, доц. д-р Цветана Христова Недева за Ръководител на
катедра „Стохастика и оптимиране”, доц. д-р Йорданка Д. ПаневаКоновска за Ръководител на катедра „Математически анализ и числени
методи” и доц. д-р Иван Димитров Трендафилов за Ръководител на
катедра „Алгебра и геометрия” за мандата 2011 ÷ 2015 година.
8. Разглеждане на материали от проведено заседание на Факултетния съвет (ФС) на
Стопанския факултет (СФ) за избор на Зам.-декани и Ръководители на катедри.
Контролният съвет реши:
1. Не приема за разглеждане и формиране на становище на
материалите от проведения ФС на СФ - материали и документи от
завършени изборни процедури се адресират по общия ред до Контролен
съвет за проверка по законосъобразност, в съответствие с
правомощията му по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Правилника за устройството и
дейността на Контролен съвет (ПУД на КС).
2. Контролният съвет не обсъжда документи, които не са адресирани до
него и не са заведени с входящ номер (чл. 10, ал. 2 от ПУД на КС).
9. Разглеждане на материали от проведено на 13.12.2011 год. заседание на Факултетния
съвет (ФС) на Машиностроителния факултет (МФ) за избор на Зам.-декани и Ръководители
катедри, Протокол № 4 от 13.12.2011 год.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведеното заседание на ФС на МФ по
т. 1 от Дневния ред; избора на доц. д-р инж. Милка Дончева Вичева
за Зам.-декан по учебна дейност, доц. д-р инж. Константин
Димитров Димитров за Зам.-декан по Научно-приложната дейност,
международно сътрудничество и кадрово развитие; доц. д-р инж.
Васил Йорданов Богев за Зам.-декан (функционален, без щат) по
подготвяне на акредитационни материали и СОПКОНИ; доц. д-р инж.
Алексей Василев Райков за Зам.-декан (функционален, без щат)
по учебни практики и стажове; избора на доц. д-р инж. Божидар
Бориславов Григоров за Ръководител на катедра „Инженерна
логистика и подемно-транспортна и строителна техника”, доц. д-р
инж. Георги Кирилов Дюкенджиев за Ръководител на катедра
„Прецизна техника и уредостроене”, доц. д-р инж. Димитър Николов
Ралев за Ръководител на катедра „Машинни елементи и неметални
конструкции”, доц. д-р инж. Мирослав Йорданов Денчев за
Ръководител на катедра „Инженерен дизайн”, доц. д-р инж. Борис
Неделчев Туджаров за Ръководител на катедра „Основи и

технически средства за конструиране” за мандата 2011 ÷ 2015
година.
10. Разглеждане на материали от проведено на 13.12.2011 год. заседание на Факултетния
съвет (ФС) на Факултет Автоматика (ФА) за избор на Ръководители на катедри, Протокол № 6 от
13.12.2011 год.
Контролният съвет констатира:
1. На 07.12.2011 г. на заседание на Академичния съвет, доц. д-р инж.
Валери Марков Младенов е избран за Зам.-ректор на ТУС.
2. На 13.12.2011 г. доц. д-р инж. Валери Марков Младенов открива,
води и закрива заседанието на Факултетния съвет на Факултет
Автоматика като Декан. Предоставеният на Контролния съвет
протокол от заседание на ФС (Протокол № 6) е подписан от доц. д-р
инж. Валери Марков Младенов като Декан на ФА.
Контролният съвет реши:
1. Приема за незаконосъобразно проведеното заседание на ФС на
Факултет Автоматика на 13.12.2011 г. (протокол № 6), поради
процедурни нарушения – след 07.12.2011 година, доц. д-р инж.
Валери Марков Младенов не може да упражнява правомощията на
Декан на ФА.
11. Разглеждане на материали по доклад от Декана на Машиностроителния факултет
проф. д-р инж. Любомир Димитров и жалба от доц. д-р инж. Ирина Топалова и доц. д-р инж.
Евгени Соколов от катедра „Автоматизация на дискретното производство” при
Машиностроителния факултет (МФ).
Контролният съвет констатира:
1. С доклад вх. № 21-00-453 от 16.12.2011 година, Деканът на МФ проф. д-р инж. Любомир Димитров, въвежда документи относно
проведен избор на Ръководител на катедра „Автоматизация на
дискретното производство” (АДП) на 28.11.2011 година.
Деканът съобщава основанията си за това, като Председател на
Факултетния съвет на МФ, да не въведе в редовно заседание на
Факултетния съвет на 13.12.2011 година документите по избора за
утвърждаване на Ръководител на катедра „АДП” – поради
„възникнали вътрешнокатедрени спорове” и постъпили с доклад
възражения от „група преподаватели” (подписали доклада) до Декана
на МФ, които се отнасят до:
първо, законосъобразност на избора, проведен в катедра „АДП”;
второ, лична преценка на групата преподаватели за дейността на
кандидата за Ръководител на катедра „АДП”.
2. В своя жалба, вх. № 21-00-447 от 14.12.2011 година, Ръководителят
на катедра „АДП” – доц. д-р инж. Ирина Топалова, и
Председателстващият заседанието на Катедрения съвет (КС) на
28.11.2011 година – доц. д-р инж. Евгени Соколов, се жалват срещу
това, че Деканът не е внесъл за разглеждане в заседание на ФС на
МФ редовни документи от проведения избор от 28.11.2011 и
12.12.2011 (заседание за утвърждаване на протокола от проведеното
заседание на КС на 28.11.2011 година).
Контролният съвет реши:
1. Приема за разглеждане и формиране на становище по
законосъобразност постъпилите материали по жалба вх. № 21-00-447
от 14.12.2011 година и доклад вх. № 21-00-453 от 16.12.2011 година,
като ги обединява поради общия предмет на проблема.

2. Приема за правомерен начина на провеждане на заседанието на КС
на катедра „АДП”, проведен на 28.11.2011 година (Протокол № 7), и
избора на доц. д-р инж. Ирина Христова Топалова за ръководител
на катедра „АДП” за мандата 2011÷2015 за законосъобразен на
следните основания:
- не може да има възражение по процедурата на избора, тъй като
пет души (всички от „групата преподаватели”, подписали по-късно
доклада-възражение) напускат заседанието, но едва след започнало
гласуване при проверен кворум и раздадени бюлетини за гласуване –
да, не са гласували, но това е техен избор и това не може да бъде
основание за касиране на избора;
- не може личното решение на доц. д-р инж. Ваня Георгиева да
отсъства от работа на 28.11.2011 година да се квалифицира като
натиск и като причина за опорочаване на избора.
Ръководителят на катедра "АДП" – доц. д-р инж. Ирина Топалова,
с нищо не е възпрепятствала присъствието на доц. д-р инж. Ваня
Георгиева на Катедрения съвет на 28.11.2011 година, още повече,
че същата е била на работа на 25.11.2011 и 29.11.2011 година.
Нещо повече, доц. д-р инж. Ваня Георгиева е била длъжна да
присъства на обявеното заседание на КС на 28.11.2011 година –
отсъствието й от заседание на КС представлява неуважително
отсъствие от работа. Присъствието й на „панихида” на тази дата не й
дава никакви правни основания за отсъствие от работа.
- не приема квалифицирането на избора за незаконосъобразен
от „група преподаватели” по две причини: първо, те нямат
правомощия, нито по закон, нито по правилник, да се произнасят
дефинитивно или да формират становище по този въпрос; и второ,
твърдението им е неоснователно – обявено е гласуване при
присъстващи в залата 16 души (кворум 12 души). Раздадени са
бюлетините на присъстващите в залата. Не гласуват 5 души, които
напускат залата на КС. Резултатите са: с „да” са гласували 10 души
при необходим минимум за избора от 9 души. Доц. д-р инж. Ирина
Топалова е избрана от КС за ръководител на катедра - това е
обявено напълно правомерно от комисията по избора.
- не приема основанията на Декана- проф. д-р инж. Любомир
Димитров, който отказва да внесе за утвърждаване в заседание на
ФС на МФ, представените документи по избора – възникналите в
катедрата „вътрешнокатедрени” спорове не са основание за отказ от
разглеждане на редовни документи от проведен избор - с това по
същество той е възпрепятствал неправомерно процедурата по
утвърждаване.
- що се отнася до въпроса за доц. д-р инж. Ваня Георгиева,
"нейната" молба за отпуска и отсъствието й от работа на 28.11.2011,
05.12.2011 и 12.12.2011 година, то Контролният съвет ще се
произнесе по представените факти едва след като Ръководството на
ТУС вземе отношение по изнесените в доклада и жалбата факти в
съответствие с Кодекса на труда. Същото се отнася и до изнесения в
документите факт, че на 05.12.2011 и на 12.12.2011 година, два пъти
последователно по "неизвестни причини" от заседание на КС (и от
работа съответно) отсъстват 8 и 5 души, членове на КС.

София,
19.12.2011 година

Председател на Контролния съвет,
доц. д-р инж. Петър Динев: ……………………….

