До
Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. Марин Христов
ТУК
Копие:
Директор Дирекция “Финанси”
Зам.-ректор по УДКА
Декан на МФ

Относно: Разглеждане на материали внесени от Директора на Дирекция “Финанси” маг. икон.
Боян Стоилов; разглеждане на проект на “Правилник за устройството и дейността на
Докторантското училище към ФаГИОПМ на Техническия университет – София”;
разглеждане на материали от проведен Факултетен съвет на Машиностроителния
факултет.

Уважаеми Господин Ректор,
На заседанието си на 29.10.2012 год. (Протокол № 289), Контролният съвет направи:
1. Разглеждане на доклад от Директора на Дирекция “Финанси” маг. икон. Боян
Стоилов до Председателя на Контролния съвет проф. дтн инж. Михаил Анчев, относно
“касовото изпълнение на бюджета за деветте месеца на 2012 година”.
Контролният съвет констатира:
1. На 25.10.2012 г. в Контролния съвет е постъпил доклад с вх. № 185/25.10.2012 г. от
Директора на Дирекция “Финанси” маг. икон. Боян Стоилов до Председателя на Контролния
съвет проф. дтн инж. Михаил Анчев, относно “касовото изпълнение на бюджета за деветте
месеца на 2012 година”.
В изпълнение на правомощията и задълженията си по чл. 34а, ал. 3, т. 2от ЗВО, чл. 15,
ал. 3, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Техническия университет – София, чл.
10, ал. 1, т. 2 и чл. 19, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Контролния съвет
Контролният съвет реши:
1. Предлага на Академичния съвет да приеме отчета за „касовото изпълнение на
бюджета за деветте месеца на 2012 г.“

2. Разглеждане на доклад на Директора на Дирекция “Финанси” маг. икон. Боян
Стоилов до Председателя на Контролния съвет проф. дтн инж. Михаил Анчев, относно
“актуализация на бюджет 2012 г”.
Контролният съвет констатира:
1. На 25.10.2012 г. в Контролния съвет е постъпил доклад с вх. № 185/25.10.2012 г. от
Директора на Дирекция “Финанси” маг. икон. Боян Стоилов до Председателя на Контролния
съвет проф. дтн инж. Михаил Анчев, относно “актуализация на бюджет 2012 година”.
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В изпълнение на правомощията и задълженията си по чл.34а ал.3 т.2 от ЗВО, чл.15, ал.3,
т.2 от Правилника за устройството и дейността на Техническия университет - София, чл.10,
ал.1, т.2 и чл.19, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на Контролния съвет
Контролният съвет реши:
1. Предлага на Академичния съвет да приеме „актуализацията на бюджет 2012 г.“

3. Разглеждане на проект на “Правилник за устройството и дейността на
Докторантското училище към ФаГИОПМ на Техническия университет – София”.
Контролният съвет констатира:
1. На 25.10.2012 г. в Контролния съвет е постъпил доклад (Вх. №186/25.10.2012 г.)
от Зам.-Ректора по учебна дейност, качество и акредитация проф. д-р инж. Георги Михов до
Председателя на Контролния съвет проф. дтн инж. Михаил Анчев с молба за предварително
мнение по проект на „Правилник за устройството и дейността на Докторантското училище към
ФАГИОПМ на Техническия Университет - София“.
2. Предвид предвижданата дейност от Докторантското училище, всички въпроси,
свързани със структурата, ръководството, функционирането и др. трябва да намират решение в
предложения правилник в съответствие със ЗВО, ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ПУРПНС на ТУ София.
3. В „допълнителни разпоредби” на ПУРПНС – параграф 1, т.4 се казва: ”докторантските
училища в Техническия университет се приравняват към катедра, а съветите им – към
катедрени съвети”.
Контролният съвет реши да предостави следното мнение:
1. Общо по състав, структура и управление:
- В представения проект не са изяснени някои основни въпроси, предвид ПУРПНС
като: какъв е съставът на Докторантското училище (какви членове на
академичния състав, на административния персонал и т.н. включва?) Как се
формира неговият съвет? Това е свързано с чл.8, ал.1, където се използват
няколко понятия „първично звено”, „научен съвет”, „катедра”, „катедрен съвет”.
Въпросът с формиране на състава на Докторантското училище трябва да е
ясен, т.к се предвижда той да извършва „...научно-изследователска дейност и
обучение на докторанти...”
- В представения проект не е разграничен „съвет на Докторантското училище”
като „орган за управление” в чл.9, ал.1 от състава, който ще изпълнява
функциите на „първично звено” по смисъла на ЗРАСРБ. Този състав трябва да
съответства на чл.26д, ал.1 от ЗВО, предвид текста на параграф 1, т.4 от ДР на
ПУРПНС наТУ-София.
- В чл.12 ал.2 се предвижда статут на Зам.декан за ръководителя на
Докторантското училище, което е в противоречие със статута на „първично
звено” на Докторантското училище.
- Предвид мястото и функциите на Докторантското училище в цялостната
структура на ТУ-София, както и изискванията на принципите на контрол и
отчетност, изискването на чл.12, ал.1 за избор на Директор на ДУ от АС е
несъответстващо.
2. По необходимостта от включването и формулирането на някои от членовете:
- Да се прецени каква е необходимостта от вписването на чл.5?
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- Да се прецени каква е необходимостта от вписването на чл.18, ал. 1 и ал.2?
- Чл.15, ал. 3 да отпадне или да бъде в смисъл, че „таксите съответстват на
определените по чл. 9, ал. 3, т. 7 от ЗВО”.
3. Чл. 17, ал. 2 второ изречение е в противоречие с чл. 9, ал. 3 от ППЗРАСРБ – би
трябвало и вторият ръководител да е хабилитирано лице или лице с научна степен
„доктор”.
4. Необходимо е да се преработят „заключителни разпоредби” така, че да съдържат:
начин на приемане, начин и ред на промяна, влизане в сила и т.н.
5. Необходими са редакционни промени, например: чл. 1, ал. 1 –„...функционира като
трета степен на обучение...”; чл. 3, ал. 1 – „издръжка на ТУ - София...” и др.
6. Необходимо е проектът да се преработи с използване на терминологията от
ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и ПУРПНС на ТУ - София.

КС препоръчва да се подготви и приеме общ правилник за устройството и дейността,
валиден за всички докторантски училища към функционалните факултети на ТУ-София.

4. Разглеждане на материали от проведен на 23.10.2012 г. Факултетен съвет на
Машиностроителния факултет, във връзка с избор на Зам.-декан по НИР и АНСК.
Контролният съвет констатира:
1. На 25.10.2012 г. в Контролния съвет е постъпил доклад (Вх. № 184/25.10.2012 година)
на Декана на Машиностроителния факултет до Председателя на Контролния съвет проф. дтн
инж. Михаил Анчев, относно избор на Зам.-декан по НИР и АНСК.
2. Изборът на Зам.-декан е регламентиран в чл. 26, ал. 8, т. 1 от ЗВО и в чл. 22, ал. 2, т.
1 от ПУДТУС.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъбразно проведеното заседание на Факултетния съвет на
Машиностроителния факултет (протокол № 2/23.10.2012 г.), както и избора на доц. д-р инж.
Янко Цветанов Славчев за Зам.-декан по НИР и АНСК на Машиностроителния факултет до
края на мандат 2011 – 2015 година.

София,
29.10.2012 година

Председател на Контролния съвет,
проф. дтн инж. Михаил Анчев: ……………………
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