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Относно: Разглеждане на дейността на Директора на Филиала на Техническия университет –
София (ТУС) в град Пловдив – доц. д-р инж. Костадин Атанасов Илиев, в периода 26.10.2010 ÷
28.03.2011 год., след постановяването на две решения на Пловдивския районен съд.
Уважаеми Господин Ректор,
На заседанието си на 19.09.2011 год. (Протокол № 244), Контролният съвет направи:
1. Разглеждане на дейността на Директора на Филиала на Техническия университет –
София (ТУС) в град Пловдив – доц. д-р инж. Костадин Атанасов Илиев, в периода
26.10.2010 ÷ 28.03.2011 год., след постановяването на две решения на Пловдивския
районен съд на 04.07.2011 година.
Контролният съвет констатира:
1. Контролният съвет на ТУС, на свое заседание от 27.10.2010 год., в изпълнение
на задълженията си по чл. 34а, ал. 3 от ЗВО, се произнася по въпроса за законосъобразност на дейността на доц. д-р Костадин Атанасов Илиев като Директор на Филиала
на ТУС в град Пловдив след 26.10.2010 година – датата, на която той навършва 65 години:
- към 27.10.2010 година, Решението на Академичния съвет (АС) от 28.04.2010 година (Протокол № 5) за продължаване на трудовия договор на доц. д-р Костадин Илиев като доцент с 1 (една) година, считано от 26.10.2010 год., за нуждите на катедра
“Електротехника” на Факултета по електронна техника и технологии (ФЕА) към Филиала
на ТУС в град Пловдив все още не е било приведено в изпълнение – нямало е подписан нов трудов договор, или допълнително споразумение, в съответствие с & 11 от
Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗВО.
- доц. д-р инж. Костадин Атанасов Илиев е можел да изпълнява задълженията си
като директор на Филиала на ТУС в град Пловдив по договор, на законово основание в
съответствие с чл. 31 от ЗВО, само до 25.10.2010.
- с явно бездействие по посоченото решение на АС на ТУС, Ректорът на ТУС проф. д-р инж. Камен Веселинов, е възпрепятствал възприетата законосъобразна практика в ТУС по отношение на приложението на § 11 от ПЗР на ЗВО във връзка с чл. 5,
ал. 4, т. 2 от Правилника за устройството и дейността (ПУД) на ТУС, отнесена към случая на доц. д-р Костадин Атанасов Илиев.
- доц. д-р инж. Костадин Атанасов Илиев е загубил правото да заема ръководната длъжност директор на Филиала на ТУС в град Пловдив към 26.10.2010 година поради навършване на възрастта (65 години) по чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ.
- доц. д-р Костадин Атанасов Илиев е загубил всички свои правомощия по чл. 46,
ал. 2 от ПУД на ТУС като Директор на Филиала в град Пловдив след 26.10.2010 година.
- следвало е да се проведе избор за нов Директор на Филиала в град Пловдив на
основание чл. 31 от ЗВО.
Това становище е било направено достояние на Ректора, Председателя на Академичния съвет, Академичния съвет, и Председателя на Общото събрание на ТУС, предвид техните правомощия съгласно ЗВО и ПУД на ТУС.
2. Контролният съвет на ТУС, на свое заседание, проведено на 03.11.2011 год.
(Протокол № 200), отново е разгледал правото на хабилитиран преподавател, който
преподава (изпълнява трудовата си функция) след прилагането на & 11 от Преходните
и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за висшето образование (ЗВО), при навършване на възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ), отнесено конкретно към доц. Костадин Атанасов Илиев, заемащ до 26.10.2010 год. ръководната длъжност Директор на Филиала на Техническия университет – София (ТУС), тъй като на
заседанието на АС от 27.10.2010 год. този въпрос не е бил поставен за разглеждане от
неговия Председател – Ректорът на ТУС, въпреки че е бил внесен от Контролния съвет.

Контролният съвет е решил:
- хабилитиран преподавател, който преподава (или изпълнява трудовата си функция) след прилагането на § 11 от ПЗР на ЗВО, при навършване на възрастта (65 години) по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, няма право да се кандидатира и заема
ръководни длъжности. Правна последица от това е необходимостта от провеждане
на нов избор.
- Решението на КС, отнесено към доц. Костадин Атанасов Илиев, заемащ до
26.10.2010 год. ръководната длъжност Директор на Филиала на ТУС, означава че той
няма право да заема ръководни длъжности, смятано от 26.10.2010 - датата, на която
навършва възрастта (65 години) по чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ.
- правна последица от прилагането на § 11 от ПЗР на ЗВО, при навършване на
възрастта (65 години) по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, е предсрочно прекратяване на мандата на ръководната длъжност Директор на Филиала на ТУС в град
Пловдив, заемана до 26.10.2010 год. от доц. д-р инж. Костадин Атанасов Илиев, и необходимост от провеждане на нов избор.
3. С Решение от 04.07.2011 год. на І граждански състав с Председател Десислава Кацарова на Пловдивския районен съд по гражданско дело № 2707 по описа за
2011 година, относно иск с правно основание чл. 357, ал. 1 във връзка с чл. 188, т. 1 от
Кодекса на труда (КТ) от страна на Валентин Георгиев Бачев, главен асистент към катедра „Машиностроене и уредостроене” на Филиала в Пловдив, се отменя заповед
№ 42 от 02.02.2011 год. на Директора на ТУС, Филиал в Пловдив – доц. д-р инж. Костадин Атанасов Илиев, с която на ищеца е наложено дисциплинарно наказание „забележка” като незаконосъобразна.
4. В Решението от 04.07.2011 год. на Пловдивския районен съд ясно се посочват
пороци на заповедта за налагане на наказание, на основание на което тя следва да
бъде отменена като незаконосъобразна.
Съдът споделя наведеното възражение на ищеца, а именно това, че Директорът
на Филиала в Пловдив – доц. д-р инж. Костадин Илиев, не е бил надлежно оправомощен да налага дисциплинарни наказания.
Съдът споделя още становищата на Контролния съвет на ТУС от 27.10.2010 и
03.11.2010 година и заключава, че „доц. д-р инж. Костадин Илиев няма право да заема
съответната ръководна длъжност след настъпването на юридическите факти,
включени във фактическия състав на разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ –
при навършване на възрастта 65 години, тъй като законът препятства възможността
да бъде продължен срока на договора на директор на Филиал (трудовото правоотношение с доц. д-р инж. К. Илиев като директор е било прекратено едва на 28.03.2011
год., на основание на чл. 325, т. 1 от КТ – Бел. КС), то същият не е бил оправомощен
да налага наказания за дисциплинарни нарушения на работници и служители, поради незаконосъобразност за продължаване на срока на договора (като директор!). заповедта се явява незаконосъобразна и поради посочения порок”.
С това, съдът споделя наведеното възражение на ищеца и по същество споделя
косвено становищата на Контролния съвет от 27.10.2010 и 03.10.2010 год. - доц. д-р
инж. Костадин Атанасов Илиев е загубил правото да заема ръководната длъжност
директор на Филиала на ТУС в град Пловдив към 26.10.2010 година поради навършване на възрастта (65 години) по чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ и е загубил всички свои правомощия по чл. 46, ал. 2 от ПУД на ТУС като Директор на Филиала в град Пловдив след
26.10.2010 година.
5. С Решение от 04.07.2011 год. на ХХ граждански състав с Председател Теофана Спасова на Пловдивския районен съд по гражданско дело № 2708 (по описа за
2011 година), относно иск с правно основание чл. 357, ал. 1 във връзка с чл. 188, т.1 от
Кодекса на труда (КТ) от страна на ищеца Мария Борисова Самарджиева-Асенова,
главен асистент към катедра „Машиностроене и уредостроене” на Филиала в Пловдив
се отменя заповед № 43 от 02.02.2011 год. на Директора на ТУС, Филиал в Пловдив –
доц. д-р инж. Костадин Атанасов Илиев, с която на ищеца е наложено дисциплинарно
наказание „забележка” като незаконосъобразна.
6. В Решението от 04.07.2011 год. на Пловдивския районен съд (ХХ граждански
състав) ясно се посочват пороци на заповедта за налагане на наказание, на основание на което тя следва да бъде отменена като незаконосъобразна.
Съдът отново споделя наведеното възражение на ищеца и казва ясно, че по делото липсват надлежни доказателства за това, че при издаването на заповедта доц.
д-р инж. Костадин Илиев е заемал ръководната длъжност законосъобразно – след
настъпване на юридическите факти, включени във фактическия състав на разпоредбата
на чл. 328, ал.1, т. 10 от КТ – при навършване на възрастта 65 години. Следователно,

макар трудовото правоотношение с доц. д-р инж. Костадин Илиев като директор да е
било прекратено по-късно – на 28.03.2011 год., на основание на чл. 325, т. 1 от КТ, то
същият не е бил оправомощен да налага наказания за дисциплинарни нарушения на
работници и служители.
С това, отново съд споделя наведеното възражение на ищеца и по същество споделя косвено становищата на Контролния съвет от 27.10.2010 и 03.10.2010 год. - доц. др инж. Костадин Атанасов Илиев е загубил правото да заема ръководната длъжност
директор на Филиала на ТУС в град Пловдив към 26.10.2010 година поради навършване на възрастта (65 години) по чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ и е загубил всички свои правомощия по чл. 46, ал. 2 от ПУД на ТУС като Директор на Филиала в град Пловдив след
26.10.2010 година.
7. Към 26.10.2010 година, датата, на която доц. д-р инж. Костадин Илиев навършва 65 годишна възраст, съществува положително решение на Академичния съвет на
ТУС от 28.04.2010 година (Протокол № 5) за продължаване на трудовия договор на доц.
д-р инж. Костадин Илиев като преподавател с 1 (една) година, считано от 26.10.2010
год., за нуждите на катедра “Електротехника” на Факултета по електронна техника и технологии (ФЕА) към Филиала на ТУС в град Пловдив.
Въпреки това решение на АС, Ректорът на ТУС – проф. д-р инж. Камен Веселинов
не променя трудовия договор на Директора на Филиала – доц. д-р инж. Костадин Илиев
и не подписва допълнително споразумение с него като преподавател в съответствие с
& 11 от ПЗР на ЗВО.
8. Трудовото правоотношение с доц. д-р инж. Костадин Илиев е прекратено покъсно (след избора на нов ректор) – на 28.03.2011 год., на основание чл. 325, т. 1 от КТ.
Контролният съвет реши:
1. Контролният съвет да приложи към този протокол двете Решения на Районния
съд в Пловдив от 04.07.2011 година.
2. Контролният съвет на ТУС потвърждава публично изразените си становища – от
27.10.2010 (Протокол № 199) и 03.11.2011 год. (Протокол № 200), по отношение на правото на хабилитиран преподавател, който преподава (изпълнява трудовата си функция)
след прилагането на & 11 от ПЗР на ЗВО, при навършване на възрастта по чл. 328, ал.
1, т. 10 от КТ, да заема ръководната длъжност.
Отнесени конкретно към доц. д-р инж. Костадин Атанасов Илиев, те определят
следното:
1.1. Доц. д-р инж. Костадин Атанасов Илиев е заемал законосъобразно изборната
ръководна длъжност Директор на Филиала на ТУС в Пловдив до 25.10.2011 год., т.е. до
настъпването на юридическите факти по чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ – навършването на
65- годишна възраст на 26.10.2010 година.
1.2. Доц. д-р инж. Костадин Атанасов Илиев е загубил правото да заема ръководната длъжност директор на Филиала на ТУС в град Пловдив на 26.10.2010 година поради навършване на възрастта (65 години) по чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ.
1.3. Доц. д-р Костадин Атанасов Илиев е загубил всички свои правомощия по
чл. 46, ал. 2 от ПУД на ТУС като Директор на Филиала в град Пловдив след 26.10.2010
година, а именно:
- не е можел (не е бил оправомощен) да представлява Филиала и го ръководи в
съответствие със законите, правилниците на ТУС и делегираните му от ректора права;
- не е можел (не е бил оправомощен) да осъществява правата си по организиране
и провеждане на кандидатстудентската кампания и учебния процес;
- не е можел (не е бил оправомощен) да контролира научно-изследователската,
художествено-творческата и внедрителската дейност, осъществявана в рамките на филиала;
- не е можел (не е бил оправомощен) да се разпорежда с щатните, финансовите и
материалните ресурси на Филиала в съответствие с решенията на Общото събрание на
Филиала и делегираните му от ректора права;
- не е можел (не е бил оправомощен) да налага наказания за дисциплинарни нарушения на работници и служители.
3. Районният съд в Пловдив (І състав и ХХ състав) „споделя наведеното възражение” на Контролният съвет на ТУС относно продължаването на трудовия договор на
доц. д-р инж. Костадин Атанасов Илиев като Директор на Филиала на ТУС в Пловдив
след 26.10.2010 година (до 28.03.2011 година).

Тъй като доц. д-р Костадин Атанасов Илиев губи всички свои правомощия по
чл. 46, ал. 2 от ПУД на ТУС като Директор на Филиала в град Пловдив след 26.10.2010
година, то всички издадени от него заповеди и подписани договори са незаконни
поради посочения по-горе порок и трябва да бъдат възприемани като нищожни.
4. Ръководителите (ректорът) на организациите отговарят за постигане на целите
на организациите, като управляват публичните средства по законосъобразен,
икономичен, ефикасен и ефективен начин (чл. 6, ал. 1 от ЗФУКПС).
Делегирането на правомощия не освобождава Ръководителя от отговорност за
изпълнението на делегираните правомощия (чл. 9, ал. 2 от ЗФУКПС).
Ректорът на Техническия университет – София – проф. д-р инж. Камен Веселинов, носи цялата отговорност за незаконосъобразните действия на Директора на Филиала в Пловдив – доц. д-р инж. Костадин Илиев, както по отношение на законосъобразността на издадените заповеди, така и по отношение на законосъобразността на сключените договори през посочения период от време.
5. Предлага на Ректора на ТУС, на страницата на Университета, в полето „Нормативни документи”, в „Законодателство на Република България”, да се включи и създаде
линк (връзка) към Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
(ЗФУКПС).
6. Предлага на Ръководството на Техническия университет – София и на Ръководството на Филиала в Пловдив да бъде създадена компетентна комисия, която да оцени
риска за Университета от незаконосъобразната дейност на Директора на Филиала в
Пловдив в периода 26.10.2010 год. – 28.03.2011 год. (със знанието и подкрепата на Ректора – проф. д-р инж. Камен Веселинов) – във финансово и морално отношение, и да
излезе с конкретни предложения в помощ на настоящото Ръководство на ТУС и Филиала.

София, 19.09.2011 година
Председател на Контролния съвет: .........................
(доц. д-р Петър Динев)

