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 ФЕТТ
Директор на ТУС, ф-л Пловдив
Председателя на СС
Гл.ас. д-р Тодор Йонов–кат. ЕЕЕ,ЕФ

Относно: Избор на Зам.-декан на заседание на Факултетния съвет (ФС) на Факултета по
електронна техника и технологии; проведено Общо събрание на ТУ – София,
филиал Пловдив, постъпило заявление от Председателя на Студентски съвет,
жалба от гл. ас. д-р Тодор Йонов - ЕФ .

Уважаеми Господин Ректор,
На заседанието си на 16.02.2012 год. (Протокол № 266), Контролният съвет
направи:
1. Разглеждане на материали от проведено заседание на Факултетния съвет (ФС) на
Факултета по електронна техника и технологии (ФЕТТ) за избор на Зам.-декан - Протокол № 40
от 07.02.2012 година.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведеното заседание на ФС на
ФЕТТ по т. 1 от Дневния ред и избора на доц. д-р инж. Марин
Беров Маринов за Зам.-декан по акредитация и ECTS на
обществени начала (без щат) за мандат 2011 ÷ 2015 година.

2. Разглеждане на материали от проведено Общо събрание на Техническия университет
– София, филиал Пловдив, състояло се на 09.02.2012 година.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведеното Общо събрание на
ТУС, филиал Пловдив и извършената актуализация на
Правилника на ф-л Пловдив.
2. При утвърждаването на списъка на Общото събрание на ф-л
Пловдив, Контролния съвет е допуснал несъответствие с чл. 5,
ал. 2, по отношение на включването на Зам.-ректора по АС и К
проф. дтн Веско Панов. Право да бъде член на ОС на филиал
Пловдив има само Ректора, на основание чл. 5, ал. 3 от
Правилника на Филиала.
3. Несъответствието по т. 2 следва да бъде отстранено при
бъдещата работа на ОС на филиал Пловдив.
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4. Приема за законосъобразни: избора на доц. д-р инж. Въльо
Николов Николов за Зам.-директор на Филиал Пловдив и
избора на доц. д-р инж. Теофил Ангелов Ямболиев за
Ръководител на “Центъра за обучение на специализанти” (ЦОС)
за мандат 2011 – 2015 година.

3. Постъпило заявление с искане за осъществяване на последващ контрол върху
дейността по проведената анкета, във връзка с рейтинговата система на Университета.
Контролният съвет реши:
1. Приема за разглеждане и формиране на становище по
законосъобразност по подадения сигнал от Студентския съвет, като
за целта извърши проверка на обстоятелствата и фактите в
законоустановения срок.
4. Разглеждане на доклад от гл. ас. д-р Тодор Йонов, катедра “Електроснабдяване,
Електрообзавеждане и Електротранспорт”, ЕФ.
Контролният съвет реши:
1. Приема за разглеждане и сформиране на становище по доклада, и
ще се произнесе по общия ред в срок.

София,
16.02.2012 година

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