До
Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. Марин Христов
ТУК
Копие:
Декан на МФ
Председател на ОС
Доц. д-р Ив. Коджабашев - ФА
Ас. Албен Арнаудов – Ф-л Пловдив

Относно: Разглеждане на материали от проведен Факултетен съвет на Машиностроителния
факултет (МФ); становище по законосъобразност на проведеното Общо събрание на
Техническия университет – София; разглеждане на постъпили материали от доц.
Иван Коджабашев – ФА; жалба от ас. Албен Арнаудов – Филиал Пловдив.

Уважаеми Господин Ректор,
На заседанието си на 26.04.2012 год. (Протокол № 276), Контролният съвет направи:
1. Разглеждане на материали от проведен Факултетен съвет (ФС) на
Машиностроителния факултет (МС), проведен на 24.04.2012 година - Протокол № 11
от 24.04.2012 година .
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни: проведеното заседание на ФС на МФ по т. 1
и 5 от Дневния ред и утвърждаването на проф. д-р инж. Иво Кръстев
Малаков за ръководител на катедра „Автоматизация на дискретното
производство”.
2. Становище по законосъобразност на проведеното на 05.04.2012 година Общо
събрание на Техническия университет – София.
Контролният съвет констатира:
Към днешна дата (26.04.2012 година) няма представени документи и
Протокол от проведеното заседание на Общото събрание от 05.04.2012
година, който да позволи на Контролния съвет да се произнесе по
законосъобразност на заседанието и по взетите решения.
Контролният съвет реши:
1.

Съгласно чл. 2 и 3 от ПУД на Контролния съвет (КС), КС е длъжен
да се произнесе по законосъобразността на заседанието и взетите
решения в срок до 1 месец след провеждането му – до 05.05.2012
година. Това може да стане само при постъпили в Контролен
съвет документи от заседанието.

2.

Председателят на Общото събрание трябва да осигури условия,
Контролният съвет да изпълни своите задължения.

3. Разглеждане на Заповед № 1234/17.04.2012 година.
Контролният съвет констатира:
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1.

Заповедта се издава въз основа на решение на Ректорския съвет
от 09.04.2012 година.

2.

Заповедта се издава във връзка „с провалено Общо събрание,
поради липса на кворум” на 05.04.2012 година.

Контролният съвет реши:
1.

Възразява срещу това, че проведеното на 05.04.2012 година
заседание на Общото събрание на Техническия университет –
София е „провалено поради липса на кворум”.

2.

Общото събрание е закрито от неговия председател на законно
основание поради липса на кворум, а не е провалено – всички
негови решения взети на законно основание следва да бъдат
признати за законосъобразни.

3.

Контролният съвет ще се произнесе по законосъобразността на
взетите решения след като му бъдат предоставени с доклад от
Председателя на Общото събрание – доц. д-р Иван Момчев,
необходимите материали.

4. Разглеждане на материали по доклад от доц. д-р инж. Иван Коджабашев, вх. № 2100-107 от 02.04.2012 година.
Контролният съвет констатира:
1.

Поставеният въпрос е правомерен, тъй като след прекратяване на
трудовите си правоотношения с висшето училище Научният
ръководител на докторанта не може да се възползва от правата
си по чл. 31 от ПП на ЗАРСРБ, тъй като той не може да бъде вече
вътрешен член, а съгласно новия текст на § 1 и външен член на
научно жури.

2.

Необходимите постъпки пред съответните институции за
тълкуване на постановление № 1 от 24.01.2012 година следва да
бъдат направени от страна на Ръководството на Техническия
университет – София.

5 .Жалба от ас. Албен Арнаудов, катедра „Електротехника”, филиал Пловдив, вх. №
65/28.03.2012 година.
Контролният съвет констатира:
1. Гл. ас. инж. Албен Арнаудов, като член на научно-преподавателския
състав на ТК „Джон Атанасов”, е „прехвърлен” на длъжност асистент
във Филиала за срок от две години (до 30.06.2012 година) съгласно
допълнително споразумение I-255 от 24.06.2010 година към трудов
договор ЛС – 039 от 19.01.1990 година.
2. Съгласно § 5, ал. 2, 4 и ал. 6, гл. ас. инж. Албен Арнаудов е следвало
да бъде преназначен на академичната длъжност „главен асистент”,
което не е направено до този момент.
3. Жалбата е отнесена и към Г-н Министъра на МОМН, във връзка с
неговите правомощия по чл. 30 от ЗРАСРБ.
Контролният съвет реши:
1. Контролният съвет приема, че съгласно действащата норма на
ЗРАСРБ, гл. ас. инж. Албен Арнаудов е следвало на законово
основание да заеме съответстващата му академична длъжност при
прехвърлянето му във Филиала в Пловдив.
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2. Всички актове на органите на Висшето училище, във връзка със
заемане на всички академични длъжности по ЗРАСРБ могат да се
обжалват в съда по реда на Административно-процесуалния кодекс.

София, 26.04.2012 година
Председател на Контролния съвет:.......................
(проф. д-р инж. Петър Динев)
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