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Относно: проект на Правилник за устройството и дейността на Кариерния център към Техническия
университет – София; актуализация на бюджетните кредити по бюджетни параграфи за
2011 година.

Уважаеми Господин Ректор,
На заседанието си на 26.09.2011 год. (Протокол № 246), Контролният съвет направи:
1. Разглеждане на Проект на Правилник за устройството и дейността на Кариерния
център към Техническия университет – София, внесен от доц. д-р инж. Валери
Младенов, отговарящ за направление „Дейност по сътрудничество и връзки с обществеността” към Техническия университет – София, на 13.09.2011 год.
Контролният съвет реши:
1. Приема представения правилник за законосъобразен (отговарящ на действащата нормативна уредба) и предлага на Академичния съвет да го приеме.
2. Разглеждане на Актуализацията на бюджетните кредити по бюджетни параграфи
за 2011 година, внесена за утвърждаване в Академичния съвет (АС) по доклад на Директора на Дирекция „Финанси” – маг.-икон. Боян Стоилов.
Контролният съвет констатира:
1. Основание за предложената актуализация на бюджетните кредити по
бюджетни параграфи за 2011 година са: писмо на Министъра на финансите № 04-06-174 от 11.07.2011 год. във връзка с ПМС № 168 от
17.06.2011 год. и писмо № 0413-180 от 30.08.2011 год. на Министъра на
МОМН във връзка с ПМС № 129 от 11.07.2011 год.
2. Направената актуализация на бюджетните кредити по бюджетни параграфи за 2011 година е насочена за утвърждаване към АС на ТУС на основание на чл. 13, ал. 1, т. 12 и 13 от ПУД на ТУС.
3. Представено е разпределението на средствата по звена, извършващи
обучение в посочените в ПМС № 168 от 17.06.2011 год. направления, а
именно за ТУС, Филиал в Пловдив, ФИК в Сливен и КЕЕ в съответствие
с чл. 90, ал. 1 и ал. 2 от ЗВО.
4. В представените за разглеждане материали не е приложено разпределението на средствата по основни звена (факултети) на ТУС в съответствие с чл. 90, ал. 2 от ЗВО, както и методиката, по която те са разпределени по посочения начин.
Контролният съвет реши:

1. Контролният съвет приема представената Актуализация на бюджета на
ТУС по бюджетни параграфи за 2011 и основанията за това за законосъобразни и правомерни.
2. Предлага на Академичния съвет на ТУС да приеме предложената Актуализация на Бюджета на ТУС за 2011 година след утвърждаване на
предложените правила (методика) за промяна на бюджета на основните
звена, тъй като в ПУД на ТУС не съществуват правила за формиране (и
промяна) на бюджета на основните звена (факултети и филиали) в съответствие с чл. 90, ал. 2 от ЗВО.
3. Разглеждане на запитване от страна на проф. д-р инж. Ангел Пачаманов, Ръководител на Катедра „Електроснабдяване, електрообзавеждане и електротранспорт” към
Електротехническия факултет (ЕФ), с вх. № 21-00-342 от 26.09.2011 год., относно тълкуване и съществуваща практика по чл. 59 и чл. 58 от ПУД на ТУС.
Контролният съвет реши:
1. Контролният съвет ще излезе със становище по този въпрос
след отговор от страна на Ръководството на ТУС.
2. Контролният съвет предоставя правото на отговор на Зам.ректора по УД – проф. д-р инж. Георги Михов.
4. Разглеждане на назначението на маг.-инж. Евгени Соколов като редовен асистент в Катедра „Автоматизация на дискретното производство” от гледна точка на правилата за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, предвид факта, че
неговият баща – доц. д-р инж. Евгени Тодоров Соколов заема академичната длъжност
„доцент” към същата катедра, т.е. двамата по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната
разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(ЗПРКИ) са „свързани лица”. Разглеждането се прави по искане на Зам.-ректора по АС
и К от 20.09.2011 год.
Контролният съвет констатира:
1. Маг.-инж. Евгени Соколов и доц. д-р инж. Евгени Тодоров Соколов са „свързани лица” по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПРКИ.
2. Доц. д-р инж. Евгени Тодоров Соколов, обаче, не е лице, което
заема публична длъжност по смисъла на чл. 3 от ЗПРКИ.
3. Контролният съвет не е този орган по чл. 23, ал. 1 от ЗПРКИ,
пред който може да се подаде сигнал за установяване на конфликт на интереси – това може да стане по сигнал отправен до
органа по избора или назначаването или до съответната комисия в съответствие с чл. 24 от ЗПРКИ.
4. Установяването на конфликт на интереси се извършва въз основа на проверка в съответствие с чл. 25 от ЗПРКИ.
5. В Техническия университет не е създадена практика за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси:
-

Законът за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси (в сила от 01.01.2009 год.) дори не е публикуван на страницата на Университета;

-

Няма практика за деклариране на несъвместимост и частни интереси, няма предвидени действия и процедури
за отстраняване от публична длъжност, няма процедури
за установяване на конфликт на интереси – няма нищо
по този въпрос в ПУД на ТУС;

-

Нарушаването на ЗПРКИ и установяването на конфликт
на интереси води до точно определени последици за
лицето заемащо публична длъжност. Още нещо важно,
лицето подава декларация (по образец) по чл. 12, т. 2
във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ в 7 дневен срок от избира-

нето или назначаването му. Такава практика в Техническия университет не съществува.
6. В Техническия университет съществуват случаи на „свързани
лица” по смисъла на § 1, т. 1 от ЗПРКИ и „органът по назначаването или избора” е длъжен да се съобрази с изискванията на
закона, още повече, че неизпълнението на този закон може да
бъде основание за проваляне на процедури по Закона за развитие на академичния състав и т.н.
Контролният съвет реши:
1. Доц. д-р инж. Евгени Тодоров Соколов заема академичната
длъжност „доцент” към посочената катедра, но не заема публична длъжност по смисъла на чл. 3 от ЗПРКИ, което означава, че
не съществува законова пречка, от гледна точка на ЗПРКИ, маг.инж. Евгени Соколов да бъде назначен на академичната длъжност „асистент” в същата катедра.
2. Ръководството на Техническия университет трябва да предприеме конкретни стъпки, в рамките на задълженията на „органа по
назначаването или избора”, към предотвратяване и разкриване
на конфликт на интереси.
3. Промените в ПУД на ТУС трябва да бъдат съобразени с практиките и процедурите, посочени от ЗПРКИ.
4. Лицата, които заемат публични длъжности в ТУС, трябва незабавно да декларират несъвместимост по чл. 5 от ЗПРКИ и частни интереси, включително и по конкретен повод, и т. н. според
изискванията на закона.
5. Ръководството на ТУС е длъжно незабавно да предприеме действия за отстраняване на установени несъвместимости, както да
регистрира и разглежда по надлежен начин постъпилите сигнали за конфликт на интереси.

София, 26.09.2011 година
Председател на Контролния съвет: .........................
(доц. д-р Петър Динев)

