Протокол № 292 / 19.04.2013 г.
от заседание на Контролния съвет на ТУ-София
Присъстват: доц. д-р Георги Найденов, доц. д-р Илона Ячева, доц. д-р Стоян
Малешков, доц. д-р Тодор Тодоров, доц. д-р Лидия Гълъбова.
Отсъстват: няма
Общ числен състав: 6, Редуциран състав: 5, Кворум: 4; Необходим минимален
брой гласове: 3
ДНЕВЕН РЕД
1. Избор на секретар на Контролния съвет (КС).
2. Одобряване на състава на общото събрание на Факултета по английско
инженерно обучение (ФАИО).
3. Разглеждане на материали и формиране на становище по доклади на
директора на Дирекция „Финанси” – маг. икон. Боян Стоилов до
Председателя на АС на ТУ-София, относно:
- Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ТУ-София за първото
тримесечие на 2013 г. ;
- Актуализация на Бюджет 2013 г.
Поканен e: маг. икон. Боян Стоилов – Директор на дирекция „Финанси”

4. Разни.
ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Председателят на КС доц. д-р Г. Найденов предложи за секретар на
Контролния съвет да бъде избрана доц. д-р Лидия Гълъбова.
Няма направени други предложения от страна на членовете на КС.
Проведено беше тайно гласуване.
След преброяване на бюлетините доц. Г. Найденов съобщи
резултатите от гласуването:
ДА НЕ БЕЛИ
доц. д-р Лидия Петрова Гълъбова

5

0

0

КС РЕШИ:
За секретар на Контролния съвет на ТУ-София е избрана доц. д-р Лидия
Петрова Гълъбова.

ПО ТОЧКА ВТОРА

Доклад от проф. д-р Ташо Ташев – Декан на ФАИО, относно
предложение за структурен, числен и списъчен състав на Общото събрание на
ФАИО.
КС разгледа представените документи и установи, че определеният от
действащия ФС на ФАИО структурен, числен и списъчен състав отговаря на
изискванията на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за устройството и дейността
на ТУ – София.
След проведено явно гласуване КС
РЕШИ:
Контролният съвет одобрява предложения списъчен състава на Общото
събрание на Факултета по английско инженерно обучение на основание
спазване на чл. 26, ал. 2 и ал.3 от Правилника за устройството и дейността на
ТУ-София.
ПО ТОЧКА ТРЕТА
Разглеждане на материали и формиране на становище по доклади на
директора на Дирекция „Финанси” – маг. икон. Боян Стоилов до Председателя
на АС на ТУ-София, относно:
- Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ТУ-София за първото
тримесечие на 2013 г. ;
- Актуализация на Бюджет 2013 г.
Бяха дадени разяснения от страна на маг. икон. Боян Стоилов и колеги от
дирекция „Финанси” . Членовете на КС обсъдиха внесените материали,
поставиха въпроси и изразиха положителни мнения.
След проведено явно гласуване КС
РЕШИ:
Контролният съвет няма възражения по внесените материали и изразява
положително отношение по представените:
- Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ТУ-София за първото
тримесечие на 2013 г. ;
- Актуализация на Бюджет 2013 г.

