До
Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. Марин Христов
ТУК

Относно: Писмо на Министъра на образованието, младежта и науката с вх. № 0413-28 от
17.02.2012 година във връзка с проверка по Сигнал, отправен до Г-н
Министъра от Николай Георгиев Божилов, докторант към Факултет по
електроника и автоматика (ФЕА) – Пловдив.

Уважаеми Господин Ректор,
На заседанието си на 01.03.2012 год. (Протокол № 269-1), Контролният съвет
направи:
1. Проверка по Сигнал от Николай Георгиев Божилов, докторант към Факултет по
електроника и автоматика (ФЕА) – Пловдив, с вх. № 94НН-94 от 01.02.2012 година, отправен до
Министъра на образованието, младежта и науката. Проверката е възложена на Контролен
съвет от Ректора на Техническия университет – София във връзка с искане на Министъра в
писмо вх. № 04-12.56 от 20.02.2012 година.
Контролният съвет констатира:
1. Общото събрание на ФЕА-Пловдив на свое заседание от
24.11.2011 година със свое решение, на основание на чл. 26, ал. 7
от ЗВО, определя числения и структурния състав на Факултетния
съвет (ФС) на ФЕА така: списъчен състав – 27 (27 > 25) членове, от
които хабилитирани преподаватели 21 (78 % > 75 %),
нехабилитирани преподаватели - 4 и докторанти и студенти – 2.
Няма отделна квота за студенти и за докторанти (Протокол № 1 от
24.11.2011 година).
2. На заседание на Общото събрание на докторантите от ФЕА,
проведено на 09.11.2011 година, е издигната кандидатурата на
Николай Георгиев Божилов от квотата на Общото събрание на
ФЕА (Протокол от 09.11.2011 година).
3. На заседанието на Общото събрание на ФЕА-Пловдив на
24.11.2011 година е избран един член на ФС на ФЕА – студента
Лазар Димитров Босаков. Определени са двама души, които при
следващото гласуване ще определят този, който ще заеме
останалото свободно място. Това са докторантът Николай
Георгиев Божилов и студентката Паулина Стефанова Кирова
(Протокол на изборната комисия към Общото събрание на ФЕА № 1
от 24.11.2011 година).
4. Чрез кореспондентско гласуване, проведено на 30.11.2011 година
за попълване на квотата „докторанти и студенти” (едно свободно
място) е избрана студентката Паулина Стефанова Кирова
(Протокол № 2 от 30.11.2011 година). Докторантът Николай
Георгиев Божилов не е избран за член на Факултетния съвет на
ФЕА.
Контролният съвет реши:
1. Докторантът Николай Георгиев Божилов е участвал в изборите за
Факултетен съвет на ФЕА за заемане на място от квотата „докторанти и
студенти”. Структурният състав на Факултетният съвет на ФЕА съдържа

обща квота „студенти и докторанти”, съгласно решение на Общото
събрание на ФЕА.
2. ЗВО не изисква задължително формиране на отделни квоти за студенти
и за докторанти, още повече че в чл. 26, ал. 3 от ЗВО, при формиране на
квотите на Общото събрание, студентите и докторантите са представени
с обща квота. Тази законосъобразна практика е възприета от Общото
събрание на ФЕА.
3. Изборът за заемане на двете места от квотата на студентите и
докторантите е проведен законосъобразно – в съответствие с ЗВО и
Правилника за устройството и дейността на Техническия университет –
София. Докторантът Николай Георгиев Божилов не е избран за член
на Факултетния съвет на ФЕА

София,
01.03.2012 година
Председател на Контролния съвет,
проф. д-р инж. Петър Динев: ………………………………..

