До
Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. Марин Христов
ТУК
КОПИЕ:
Проф. Дтн инж. Е. Шойкова
Относно: Заявление-жалба вх. № 47 от 29.02.2012 година от проф. д.т.н. инж. Елена
Дикова Шойкова във връзка със стартирала на 23.01.2012 година процедура по
§ 11 от ПЗР на ЗВО.

Уважаеми Господин Ректор,
На заседанието си на 01.03.2012 год. (Протокол № 269-3), Контролният съвет
направи:
1. Разглеждане на заявление вх. № 47 от 29.02.2012 година от проф. д.т.н. инж. Елена
Дикова Шойкова във връзка със стартирала на 23.01.2012 година процедура по § 11 от ПЗР на
ЗВО.
Контролният съвет констатира:
1. Процедура за „първо удължаване” на трудовия договор на проф.
д.т.н. инж. Елена Дикова Шойкова, в съответствие с § 11 от ПЗР
на ЗВО, е започнала на 23.01.2012 година, предложения за
удължаване са приети, съответно на 30.01.2012 година от
Катедрения съвет на катедра „Електронна техника” на Факултета по
електронна техника и технология (ФЕТТ), и на 07.12.2012 година от
Факултетния съвет (ФС) на ФЕТТ, след което са внесени за
решение на заседанието на Академичния съвет (АС) на 22.02.2012
година. Взимането на решение е отклонено за следващо заседание
на АС.
2. На 22.02.2012 година, е взето решение на АС, с което от същата
дата се обезсилва действието на § 11 от ПЗР на ЗВО и трудовите
договори на хабилитираните лица „професор” и „доцент” при
навършване на възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ (65 години)
се прекратяват едностранно от работодателя, и не подлежат на
удължаване.
Контролният съвет реши:
1. Решението на АС влиза в сила от 22.02.2012 година. Всички
процедури, които са започнали по § 11 от ПЗР на ЗВО преди тази
дата, и са в ход, трябва да завършат в съответствие със § 11 от
ПЗР на ЗВО.
София,
01.03.2012 година
Председател на Контролния съвет,
проф. д-р инж. Петър Динев: ………………………………..

