До Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. К. Веселинов
ТУК
Относно: Несъответствие на заповед № 355 от 09.02.2011 година на Ректора на ТУС –
проф. д-р Камен Веселинов на Правилника за устройството и дейността на
Контролния съвет.
Уважаеми Г-н Ректор,
На заседанието си на 07.03.2011 год. (Протокол № 218), Контролният съвет
направи:
1. Разглеждане на материали, отнасящи се до съответствието на Заповед № 355
от 09.02.2011 година на Ректора на ТУС – проф. д-р Камен Веселинов, на
Правилника за устройството и дейността на Контролния съвет (влиза в сила от
01.12.2005 година с решение на Общото събрание на ТУС).
Контролният съвет констатира:
1. Съгласно заповед № 355 от 09.02.2011 година, Ректорът на ТУС –
проф. д-р Камен Веселинов, нарежда исканата от Контролния съвет
(КС) информация в рамките на законоустановените му правомощия
да става (единствено) чрез Ректора.
2. Заповед № 355 от 09.02.2011 година отменя Заповед № 2614 от
27.12.1999 година на Ректора – проф. дтн Венелин Живков, съгласно
която всички административни отдели и служби съдействат на КС
при изпълнението на неговите задачи.
3. Заповед № 355 от 09.02.2011 година е в противоречие със
следните текстове от Правилника за устройството и дейността на
Контролния съвет (ПУД на КС):
чл. 13, ал. 1 от ПУД на КС, съгласно който за осъществяване на
своята дейност КС има право да ползва заповедите, подписани от
Ректора и решенията на Академичния съвет;
чл. 17, ал. 2 от ПУД на КС, съгласно който Секретарят на
Академичния съвет предоставя копия от протоколите, а
ректоратската канцелария предоставя, при необходимост, копия от
заповедите на Ректора;
чл. 19, ал. 1 от ПУД на КС, съгласно който за формирането на
Становището си по Бюджета на ТУС, Контролният съвет получава
информация за:
чл. 19, ал. 1, т. 1 от ПУД на КС, изготвения и представен за
обсъждане проектобюджет пред МОН;
чл. 19, ал. 1, т. 2 от ПУД на КС, Бюджета на ТУС за текущата
календарна година;
чл. 19, ал. 1, т. 3 от ПУД на КС 3, Отчетите за изпълнение на
бюджета на ТУС пред съответните финансови органи за текущата
календарна година по тримесечия;
чл. 19, ал. 1, т. 4 от ПУД на КС, Отчетите по изпълнение на
бюджета за предходната финансова година;
чл. 19, ал. 1, т. 5 от ПУД на КС, извършени финансови проверки
на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, проверки от
други финансови контролни органи;

чл. 19, ал. 1, т. 6 от ПУД на КС, друга финансова дейност,
извършвана в ТУС, свързана с контролните функции на Контролния
съвет по бюджета, по приходната и разходната му части.
чл. 20, ал. 1 от ПУД на КС, съгласно който За формиране на
становището си по законосъобразността на провежданите избори в
ТУ – София, Контролният съвет получава информация за:
чл. 20, ал. 1, т. 1 от ПУД на КС, актуализираните състави на ОС
на ТУС, на ОС на основните звена и колежите, както и
актуализираните състави на АС и Съветите на основните звена;
чл. 20, ал. 1, т. 2 от ПУД на КС, измененията в структурата на
ТУС и съответствието на тези изменения на ЗВО;
чл. 21, ал. 1 от ПУД на КС, . За изпълнение на задълженията си по
чл. 58а от ЗВО Контролният съвет получава информация за:
чл. 21, ал. 1, т. 1 от ПУД на КС, извършените проверки, от
страна на органите за управление, за констатираните нарушения от
членове на Академичния състав;
чл. 21, ал. 1, т. 2 от ПУД на КС, решенията на органите за
управление в звената в структурата на Университета по тези
въпроси.
4. Събирането на информацията, необходима за дейността на КС
се осъществява със съдействието на администрацията по начин,
определен със заповед на Ректора, или съгласно чл. 17, ал. 1 от
ПУД на КС се определя начина на съдействие на администрацията,
но не и пълния контрол на Ректора върху цялата „искана от КС
информация в рамките на законоустановените му правомощия“.
Контролният съвет реши:
1. Заповед № 355 на Ректора на ТУС – проф. д-р Камен Веселинов,
от 09.02.2011 година, е в несъответствие с чл. 13, ал. 1; чл. 17, ал. 2;
чл. 19, ал. 1; чл. 20, ал. 1; чл. 21, ал. 1 от ПУД на КС, и по същество
представлява ограничаване на достъпа до информация на КС, като
го поставя изцяло под контрола на Ректора на ТУС.
2. Издадената Заповед № 355 от 09.02.2011 година да бъде
приведена в съответствие с изискванията на ПУД на КС.
3. В приложение към този протокол да бъдат публикувани
посочените заповеди - Заповед № 2614 от 27.12.1999 година на
Ректора – проф. дтн Венелин Живков и Заповед № 355 от 09.02.2011
година, Ректора на ТУС – проф. д-р Камен Веселинов.

07.03.2011 год.
Председател на КС: доц. д-р Петър Динев

