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Относно: Разглеждане на проведено на 28.10.2011 година обсъждане в Академичния съвет на Техническия университет – София във връзка с решение на Контролния съвет от 19.09.2011
година относно установяване на принадлежност на български граждани, заемащи публични длъжности или извършващи публични дейности, към органите на Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия в рамките на предварителна проверка по писмено искане на Техническия университет – София (ТУС) по отношение на негови 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); заемане на академични длъжности в НИС на Техническия университет –
София.

Уважаеми Господин Ректор,
На заседанието си на 04.10.2011 год. (Протокол № 248), Контролният съвет направи:
1. Внесено от Председателя на Академичен съвет (АС) за разглеждане и обсъждане
становище на Контролния съвет от 19.09.2011 год. (Протокол № 245) по отношение
на въпроса за Установяване на принадлежност на български граждани, заемащи
публични длъжности или извършващи публични дейности, към органите на Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия в рамките
на предварителна проверка по писмено искане на Техническия университет – София (ТУС) по отношение на негови 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 реши:
1. Контролният съвет правомерно и в съответствие с действащата нормативна уредба е приел за обсъждане и изготвяне на становище искане (от 10.02.2011 година) за обявяване на принадлежността на лица,
издигнати като кандидати за избор на ръководни изборни длъжности
към Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската
народна армия, в съответствие със ЗДРДОПБГДСРСБНА (ДВ. бр. 102
от 19 декември 2006 год.), подписано от Председателя на Демократичната академична синдикална организация (ДАСО) – доц. д-р инж. Тодор
Тодоров.
Такова обсъждане е проведено последователно в четири заседания на
Контролния съвет – на 04.07.2011 год., на 12.07.2011 год., на 14.07.2011
год., и на 19.09.2011 год.
Контролният съвет е излязъл със свои становища (протоколи номера
238, 240, 241, 245) по този въпрос, както за лицата извършващи публични дейности (ректор, зам.-ректори, декани, зам.-деканите, директорите на филиали, директорите на департаменти, и ръководителите на
катедра), така и за всички лица, които участват в колективните органи за управление (общи събрания, факултетни съвети, катедрени
съвети).

Нещо повече, посочена е, след кореспонденция с Комисията за разкриване
на документите и за обявяване на принадлежността на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА), процедурата за проверка,
както и заявителя на такава предварителна проверка в съответствие с
чл. 27 от ЗДРДОПБГДСРСБНА.
Контролният съвет е изпълнил, в рамките на своите правомощия,
всички свои задължения по въпроса за приложението на ЗДРДОПБГДСРСБНА към предстоящите избори. Органите за управление на Техническия университет трябва да заявят публично своето решение за
изпълнение на този закон.
На 28.09.2011 година, Ректорът заяви пред Академичния съвет, че е против прилагането на този закон (при предстоящите избори) и няма да изпълни ролята, която му вменява чл. 27, ал. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА.
Академичният съвет, на същата дата, отказа да задължи ректора да заяви
извършването на предварителна проверка по ЗДРДОПБГДСРСБНА, с
което също така се обяви против прилагането на този закон при предстоящите избори.
Контролният съвет не приема за разглеждане нови сигнали или искания
по този въпрос - те трябва да бъдат отправени към органите за управление на Техническия университет – София.
2. Контролният съвет заявява, че не желае да обсъжда извън своите
правомощия дейността на Синдикалните организации в Техническия
университет, включително и обсъжданата от проф. Младен Велев и
проф. д-р инж. Марин Христов Демократична академична синдикална
организация (ДАСО). Контролният съвет се разграничава ясно от начина, по който беше коментирана тази синдикална организация. Отношенията между ДАСО и Асоциацията на демократичните синдикати (АДС)
имат друг характер и не могат да бъдат обект на обсъждане вън от съда.
Контролният съвет не може да игнорира правомерното искане (от
10.02.2011 год.) на една синдикална организация, с която на 23.03.2011
година Ректорът на Техническия университет – проф. д-р инж. Марин
Христов, подписва Колективния трудов договор.
Контролният съвет е длъжен да разгледа всеки сигнал, жалба или искане,
постъпили по известния на всички ред, така че въпросното искане щеше
да бъде разгледано дори ако беше подписано само от доц. д-р инж. Тодор Тодоров, а не от Председателя на ДАСО. Отношенията между Ръководството на Техническия университет и ДАСО не могат да променят
основанията за допустимост на разглеждането, направено от Контролния съвет.
На това основание, и на основание на становището от предшестващата точка, Контролният съвет предоставя на Ректора и Председателя на
Академичния съвет – проф. д-р инж. Марин Христов, и на Председателя
на Общото събрание – доц. д-р инж. Димитър Алексиев, копие от писмото на ДАСО вх. № 21-00-357 от 03.10.2011 година с приложените към
него документи.
Контролният съвет взе решение към този протокол да бъде приложено
писмото на ДАСО и придружаващите го документи.
2. Разглеждане на начина, по който се заемат длъжностите „доцент” и „главен асистент” в
Научно-изследователския сектор на Техническия университет – София (НИС при ТУС).
Контролният съвет констатира:
1. Списъкът на научния персонал на НИС при ТУС включва 9 (девет) души, заемащи академичните длъжности „доцент” (код по НКПД:
24227082) и „главен асистент” (код по НКПД: 24227080). Кодовете по
НКПД се различават от тези в ТУС (съответно „доцент” - код по НКПД:
23107004; „главен асистент” - код по НКПД: 23107003), тъй като става
дума за „изследовател”, а не за „преподавател”.

2. Академичните длъжности „доцент” и „главен асистент” в НИС при ТУС
се заемат по срочен трудов договор, т.е. по чл. 67, ал. 1, т. 2 от КТ.
3. Академичният състав във висшите училища и научните организации включва заемащите академичните длъжности „доцент” и „главен асистент” (чл. 2, ал. 3 от ЗРАСРБ).
Академичните длъжности „доцент” и „главен асистент” се заемат по
трудово правоотношение (чл. 15, ал. 2 от ЗРАСРБ).
Академичните длъжности „доцент” и „главен асистент” се заемат с трудов договор за неопределено време (чл. 54 във връзка с чл. 48 от ЗВО).
Контролният съвет реши:
1. Академичните длъжности „доцент” и „главен асистент” в НИС на ТУС
следва да се заемат с трудов договор, съответстващ на ЗРАСРБ и ЗВО.

София, 04.10.2011 година
Председател на Контролния съвет: .........................
(доц. д-р Петър Динев)

