До
Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. Марин Христов
ТУК
Копие:
Директора на КЕЕ
Зам.-ректор по УДКиА
Декан на ФПМИ

Относно: Разглеждане на материали от проведеното на 09.05.2012 година заседание на
Съвета на Колежа (СК) на Колежа по енергетика и електроника (КЕЕ); внесен проект
на „Правилник за условията и реда за признаване на степен на висше образование и
на периоди на обучение, получени в чуждестранни висши училища, от ТУ – София”;
доклади на Декана на Факултета по приложна математика и информатика.

Уважаеми Господин Ректор,
На заседанието си на 17.05.2012 год. (Протокол № 278), Контролният съвет направи:
1. Разглеждане на материали от проведено заседание на съвета на Колежа на КЕЕ за
утвърждаване на Ръководител на катедра „Електроенергетика и автоматика”, протокол № 9 от
09.05.2012 година.
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни: проведеното заседание на СК на КЕЕ и
утвърждаването на избора на доц. д-р Евдокия Стоянова Димитрова за
ръководител на катедра „Електроенергетика и автоматика”.
2. Разглеждане на внесен от Зам.-ректора по УДКиА - проф. д-р инж. Георги Михов, вх. № 91
от 16.05.2012 година проект на „Правилник за условията и реда за признаване на степен на
висше образование и на периоди на обучение, получени в чуждестранни висши училища, от ТУ
– София”.
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни направените промени в „Правилника за
условията и реда за признаване на степен на висше образование и на
периоди на обучение, получени в чуждестранни висши училища, от ТУ –
София” и предлага на Академичния съвет на ТУ – София да бъде приет.
3. Разглеждане на материали, внесени с доклад от Директора на Дирекция „Финанси” до
Ректора на ТУ-София, постъпили в Контролен съвет чрез Зам.-ректора по МИВО - проф. д-р
инж. Валери Младенов, изпълняващ длъжността Ректор на ТУ – София, на 16.05.2012 година
в 16:45 часа.
Контролният съвет констатира:
1. Материалите са постъпили в КС чрез Зам.-ректора по МИВО проф. др инж. В. Младенов, изпълняващ длъжността Ректор на ТУ – София, на
16.05.2012 година в 16:45 часа.
2. Продължава практиката на постъпване на документи от Дирекция
„Финанси” в Контролен съвет чрез Ректора на ТУ-София, което е в
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нарушение на заповед № 1079 от 19.04.2011 година и ПУД на Контролен
съвет (ПУД на КС).
3. Представената информация за изпълнението на бюджета на ТУСофия за първото тримесечие на 2012 години не съдържа данни за
изпълнението на бюджетите на факултетите и третостепенните
разпоредители с бюджетни средства.
Контролният съвет реши:
Контролният съвет ще изпълни задълженията си в съответствие със ЗВО,
ПУД на ТУС и ПУД на КС, като извърши последващ контрол на взетото
решение.

4. Разглеждане на доклад, с вх. № 89 от 16.05.2012 година, от Декана на Факултета по
приложна математика и информатика (ФПМИ) - проф. дтн инж. Кети Пеева, .
Контролният съвет реши:
Съществуващия текст на чл. 18, ал. 1 от ПУД на ТУС противоречи на чл. 26,
ал. 3 от ЗВО, поради което, направеното предложение е незаконосъобразно.
5. Разглеждане на доклад, с вх. № 90 от 16.05.2012 година, от Декана на Факултета по
приложна математика и информатика (ФПМИ) - проф. дтн инж. Кети Пеева.
Контролният съвет реши:
Съгласно изискванията на чл. 26, ал. 7 от ЗВО, Факултетния съвет се състои
от не по-малко от 25 членове. Не по-малко от три четвърти от членовете на
ФС са хабилитирани членове.
Предложението за временно функциониране на ФС с намален състав на
хабилитираните лица е незаконосъобразно.

София, 17.05.2012 година
Председател на Контролния съвет:.......................
(проф. д-р инж. Петър Динев)
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