До Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. М. Христов
ТУК
Копие:
Зам.-ректор по АС и К
Директор на ДФВС
Отдел „Персонал” - София
Председател на СС
Дирекция „Финанси”
Относно: избор на Ръководител на секция „Индивидуални спортове и спортни игри”
към Департамента по физическо възпитание и спорт; несъответствие при
изпълнението на Бюджета на Студентски съвет за 2010 година по бюджетен параграф
ІІІ, т. 6 - разходи за членски внос на нетърговски организации.
Уважаеми Г-н Ректор,
На заседанието си на 13.06.2011 год. (Протокол № 233) Контролният съвет направи:
Разглеждане на Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени в
Техническия университет - София
постъпили материали за избор на Ръководител на секция „Индивидуални спортове
и спортни игри” (ИССИ) към Департамента по физическо възпитание и спорт
(ДФВС), по доклад на Директора на ДФВС ст. пр. Иван Венков от 30.05.2011 год. .
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни: проведеното заседание на Съвета на
ДФВС по т. 1 от дневния ред (Протокол № 4-б от 25.05.2011 год.) и
избора на ст.пр. Петър Стефанов Николов за ръководител на секция
„ИССИ”, считано от 01.06.2011 год.
2. Разглеждане на материали, отнасящи се до установено несъответствие при
изпълнението на Бюджета на Студентски съвет (СС) за 2010 година по бюджетен
параграф ІІІ, т. 6 (разходи за членски внос на нетърговски организации), по доклад
на Председателя на СС – Емил Красенов от 01.06.2011 година.
Контролният съвет констатира:
1. Техническия университет е задължен, в съответствие с чл. 73а,
ал. 3 от Закона за висше образование (ЗВО) и чл. 10, ал.1 от
Правилника за дейността, организацията и структурата (ПДОС) на
Национално представителство на студентските съвети (НПСС), да
отчисли в полза на юридическото лице НПСС сума в размер на 10
на сто от бюджета на СС за формирането на бюджета на НПСС –
представляваща по приетия проект на Бюджет на СС за 2010
година 11076,00 лева.
2. Председателят на НПСС информира СС при ТУС, че през
периода 01.01.2010-31.12.2010 година не са направени
необходимите отчисления от името на СС при ТУС в полза на
НПСС – писмо изх. № 31 от 05.04.2011 год.
3. Председателят на НПСС информира СС при ТУС, че в резултат
на неизпълнение на задълженията си по т. 73а, ал. 3 от ЗВО за
2010 година, СС при ТУС е загубил правото си на глас в Общото
събрание на НПСС, в съответствие с чл. 10, ал. 2, т. 4 от ПДОС на
НПСС, до превеждане на посоченото отчисление - писмо изх. №
31 от 05.04.2011 год.

4. В предоставената от Дирекция „Финанси” справка за
изпълнението на Бюджета на СС за 2010 година по бюджетни
параграфи (пера) до Ректора на Техническия университет – проф.
д-р Марин Христов, подписана от Директора на Дирекция
„Финанси” – маг.-ик. Б. Стоилов, е отразено това, че са
предвидени 11076,00 лева по проекта на Бюджета на СС и
същите са изплатени по отчета за 2010 година (01.01-31.12.2010).
Контролният съвет реши:
1. Към дата 05.04.2011 година, с информацията, предоставена от
НПСС с писмо изх. №31 от 05.04.2011 година, се установява
несъответствие по бюджетен параграф ІІІ, т. 6 (разходи за
членски внос на нетърговски организации) при изпълнението на
Бюджета на СС за 2010 година.
2. За осъществяването на дейността си по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ПУД
на КС и на основание на чл. 13, ал. 2 от ПУД на КС, Контролният
съвет препоръчва на Ръководството на ТУС да организира
Комисия за проверка на причините за посоченото несъответствие
по бюджетен параграф ІІІ, т. 6 – разходи за членски внос на
нетърговски организации в представения отчет за изпълнението
на Бюджета на СС за 2010 година .
3. На основание на чл. 13, ал. 2 от ПУД на КС, Контролният съвет
предлага проверката по т. 2 да бъде извършена с участието на
представител на Контролния съвет.

06.06.2011 год.
Председател на КС: доц. д-р Петър Динев

