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Относно: Установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия и нейната администрация в рамките на предварителна проверка по писмено искане на научни организации по отношение на техните
членове, в съответствие с чл. 27, ал. 1, т. 3 на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (ЗДРДОПБГДСРСБНА).

Уважаеми Господин Ректор,
На заседанието си на 19.09.2011 год. (Протокол № 245), Контролният съвет направи:
1. Разглеждане на въпроса за Установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия в рамките на предварителна проверка по писмено искане на научни организации (Технически университет – София) по отношение на техните членове, в съответствие с чл.
27, ал. 1, т. 3 на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия (ЗДРДОПБГДСРСБНА).
Контролният съвет констатира:
1. Мандатът на Общото събрание (ОС), на Академичния съвет (АС), на Ректора, на
всички ръководни изборни длъжности, на членовете на колективни органи за управление и на Контролния съвет започна на 1 декември 2007 година и завършва на 30 ноември 2011 година (след 4 години), в съответствие с чл. 132 на Правилника за устройството и дейността на Техническия университет – София (ПУД на ТУС).
2. Общото събрание (ОС) за избор на ректор, Академичен съвет и Контролен съвет
на ТУС се насрочва 60 дни преди края на мандата и се провежда между 15 и 25 октомври (чл. 133, ал. 1 от ПУД на ТУС), което означава, че на обявения предварително Академичен съвет (на 28.09.2011 година) трябва да се насрочи Изборно общо събрание,
което ще бъде проведено (най-вероятно) на 20.10.2011 год. - единствения четвъртък
между 15 и 25.10.2011 година.
3. Контролният съвет на ТУС в три свои заседания разгледа исканията за промени
в ПУД на ТУС, които да включват проверка за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия в съответствие със Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия (ЗДРДОПБГДСРСБНА) – на 04.07.2011 год.
(Протокол № 238), на 12.07.2011 год. (Протокол № 240), и на 14.07.2011 год. (Протокол
№ 241).
4. Основанията за предприетото разглеждане на този въпрос от Контролния съвет
са, както следва:
4.1. Искането за обявяване на принадлежност на лица, издигнати като кандидати за
избор на ръководни изборни длъжности и в колективни органи за управление, към Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия в съответствие със ЗДРДОПБГДСРСБНА (ДВ. бр. 102 от 19 декември 2006 год.), отправено към
Председателя на Комисията по актуализиране на Правилника за устройството и дейността на Техническия университет – София (ПУД на ТУС) от Председателя на Демократичната академична синдикална организация (ДАСО) – доц. д-р инж. Тодор Тодоров,
от 10.02.2011 година.

4.2. Предложението на доц. дтн инж. Николай Ангелов по т. 6 от дневния ред на
проведеното на 17.02.2011 година заседание на Общото събрание на ТУС по Искането
на ДАСО от 10.02.2011 година.
4.3. Решението № 230/16.06.2011 год., с което установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от ЗДРДОПБГДСРСБНА на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 12 и т.
29 от ЗДРДОПБГДСРСБНА – ръководителите на държавни институции, създадени със
закон или с постановление на Министерския съвет, и техните заместници; други длъжности, които се заемат с акт на Министерския съвет или министър-председателя – Висша атестационна комисия.
5. Контролният съвет взе следните решения (Протокол № 238):
5.1. Този въпрос е допустим за обсъждане и приемане на становище (чл. 14, ал. 3
от ПУД на КС).
5.2. Приема за правомерно искането на Демократичната академична синдикална
организация (ДАСО) от 10.02.2011 година, внесено от нейния Председател - доц. д-р
инж. Тодор Тодоров, за обявяване на принадлежност на лица, издигнати като кандидати за избор на ръководни изборни длъжности и в колективни органи за управление към
Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия в съответствие със ЗДРДОПБГДСРСБНА (ДВ. бр. 102 от 19.12.2006 год.).
5.3. Предлага на Председателя на Общото събрание (ОС) и на Ректора на Техническия университет – София, преди провеждане на предстоящите избори да се извърши предварителна проверка за установяване на принадлежност в съответствие с
чл. 27, ал. 1, т. 3 от ЗДРДОПБГДСРСБНА за всички лица, издигнати като кандидати за
избор на ръководни изборни длъжности в ТУС, т.е. на целия състав на ТУС.
6. В изпълнение на решенията на Контролния съвет от 04.07.2011 год. (Протокол
№ 238), Председателят на Контролния съвет на ТУС се обърна писмено към Председателя на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежността
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА) за потвърждаване на законовите основания
и условията за извършване на предварителна проверка по чл. 27 от ЗДРДОПБГДСРСБНА на академичния състав и администрацията на Техническия университет – София.
7. Текстът на писмо № 8209/06.07.2011 г. до КРДОПБГДСРСБНА е направен достояние не само на Ректора и Председателя на Общото събрание на ТУС, но и на академичната общност чрез прилагането му към протокол № 238 от 04.07.2011 год.
8. На 11.07.2011 год., в отговор на наше писмо № 8209/06.07.2011 г. до КРДОПБГДСРСБНА, Председателят на КРДОПБГДСРСБНА – Г-н Евтим Костадинов, ни уведомява, че Комисията ще извърши тази предварителна проверка на лица (за които е направено запитването), за които бъдат изпратени:
- списък с трите имена и ЕГН;
- собственоръчно подписано писмено съгласие на всяко лице да му бъде извършена предварителна проверка по чл. 27 от закона.
9. Искането за проверка по чл. 27, ал. 1 от ЗДРДОПБГДСРСБНА се подписва от
представляващия лицата (чл. 27, ал. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА), т.е. от Ректора на ТУС
– проф. д-р инж. Марин Христов, в съответствие с чл. 14, ал. 2 от ПУД на ТУС. Към искането се прилага писменото съгласие на проверяваните лица (чл. 27, ал. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА).
10. Резултатът от писмената проверка се предоставя в писмена форма на заявителя в 7 (седем) дневен срок.
Контролният съвет реши:
1. Контролният съвет предлага на Ректора на Техническия университет – София
да заяви и подпише искането за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия в рамките
на предварителна проверка в съответствие с чл. 27, ал. 1, т. 3 на ЗДРДОПБГДСРСБНА
и писмо на Председателя на КРДОПБГДСРСБНА – Г-н Евтим Костадинов, така че резултатът от предварителната проверка да бъде предоставен от Комисията в писмен вид
преди 20.10.2011 година – деня на провеждане на Изборното общо събрание.
2. Писмено съгласие за извършване на предварителната проверка по чл. 27, ал. 1
от ЗДРДОПБГДСРСБНА се дава персонално от проверяваното лице, - със собственоръчно подписано писмено съгласие за извършване на тази проверка, което се прилага
към заявката, подписана от ректора.

3. Не е необходимо, при условията на т. 2 (по горе), да се взима решение за съгласие за извършване на предварителната проверка по чл. 27, ал. 1 от ЗДРДОПБГДСРСБНА от Колективен орган за управление (Общо събрание, Академичен съвет, Факултетен
съвет, Катедрен съвет), тъй като всеки от проверяваните персонално и свободно изразява в писмен вид волята си за това – проверката не може да бъде извършена при писмено деклариран отказ!
4. Контролният съвет препоръчва на Ректора на Техническия университет – София
незабавно да се започне съставянето на заявката, тъй като предстоят президентски и
местни избори (насрочени за съботата и неделята след 20.10.2011 година), което означава, че Комисията ще бъде натоварена сериозно с подобни проверки и това може да
удължи срока за отговор до две седмици (устно заявено от служители към Комисията).

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

