До
Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. Марин Христов
ТУК
Копие:
Зам.-ректор по АС и К
Директор на Филиала - Пловдив
Председател на ОС
Отдел «Човешки ресурси»
Декан на ФТК
Декан на ФКСУ
Директор на ДФВС
Директор на ДПФ
Декан на ЕФ
Декан на ИПФ - Сливен
Относно: Факултетен съвет на Факултета по телекомуникации; факултетен съвет на
Факултета по компютърни системи и управление; заседание на Съвета на
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Уважаеми Господин Ректор,
На заседанието си на 12.12.2011 год. (Протокол № 256), Контролният съвет
направи:
1. Разглеждане на материали от проведено заседание на Факултетния съвет (ФС) на
Факултета по телекомуникации (ФТК) за избор на Заместник-декани и Ръководители на катедри Протокол № 7 от 06.12.2011 година.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведеното заседание на ФС на ФТК по
т. 1 от Дневния ред, избора на доц. д-р инж. Борислав Минчев Панков
за Зам.-декан по учебна дейност; избора на доц. д-р инж. Калин
Лъчезаров Димитров за Зам.-декан по научно-изследователска
работа; доц. д-р инж. Илия Георгиев Илиев за Ръководител на катедра
„Радиокомуникации и видеотехнологии”, доц. д-р инж. Георги Любенов
Илиев за Ръководител на катедра „Комуникационни мрежи” и доц. д-р
инж. Боянка
Маринова Николова за Ръководител на катедра
„Технологии и мениджмънт на комуникационни системи” за мандата
2011 ÷ 2015 година.
2. Разглеждане на материали от проведено заседание на Факултетния съвет (ФС) на
Факултета по компютърни системи и управление (ФКСУ) за избор на Ръководители на катедри Протокол № 3 от 06.12.2011 година.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведеното заседание на ФС на ФКСУ и
избора на проф. д-р инж. Пламенка Иванова Боровска за
Ръководител на катедра „Компютърни системи” и доц. д-р инж.
Мариана Евстатиева Горанова за Ръководител на катедра
„Програмиране и компютърни технологии” за мандата 2011 ÷ 2015
година.
3. Разглеждане на материали от проведено заседание на съвета (СД) на Департамента
за физическо възпитание и спорт (ДФВС), за избор на Зам.-директор и Ръководители на секции,
Протокол № 2 от 01.12.2011 год.

Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведеното заседание на СД на ДФВС;
избора на ст. преп. Петър Стефанов Николов за Зам.-директор по
учебна дейност, ст. преп. Александър Александров Александров за
Ръководител на секция „Водни и планински спортове” и ст. преп.
Велизар Васков Лозанов за Ръководител на секция „Индивидуални
спортове и спортни игри” за мандата 2011 ÷ 2015 година.
4. Разглеждане на материали от проведено отчетно-изборно заседание на Общото
събрание (ОС) на Департамента по приложна физика (ДПФ), за избор на Директор, Председател
и Зам.-председател на ОС и членове на Съвета на Департамента, проведено на 21.11.2011 год.,
Протокол № 1 от 21.11.2011 год.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведеното заседание на ОС на ДПФ по
т. 4 и 5 и 6 от Дневния ред; избора на доц. д-р Чавдар Момчилов
Хардалов за Председател на ОС на ДПФ, избора на гл. ас. д-р Христо
Георгиев Христов за Зам.-председател на ОС и избора на проф. дфн
Иван Митев Узунов за Директор на ДПФ, и избора на членове на Съвета
на департамента, съгласно приложения списък към протокола за мандат
2011 ÷2015 година.
5. Разглеждане на материали от проведено на 06.12.2011 год. заседание на Факултетния
съвет (ФС) на Електротехническия факултет (ЕФ) за избор на Зам.-декани и Ръководители
катедри, Протокол № 1 от 06.12.2011 год.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведеното заседание на ФС на ЕФ по
т. 1 от Дневния ред; избора на доц. д-р инж. Вълчан Тодоров Георгиев
за Зам.-декан по учебна дейност, доц. д-р инж. Ангел Белчев Цолов за
Зам.-декан по НСД и КР, доц. д-р инж. Андрей Христов Крумов за
Ръководител на катедра „Електроенергетика”, доц. д-р инж. Стефчо
Георгиев Гунински за Ръководител на катедра „Обща електротехника”,
проф. дтн инж. Илиана Йорданова Маринова за Ръководител на
катедра „Електрически апарати”, доц. д-р инж. Светлана Георгиева
Цветкова
за
Ръководител
на
катедра
„Електроснабдяване,
електрообзавеждане и електротранспорт” и доц. д-р инж. Владимир
Димитров Лазаров за Ръководител на катедра „Електрически машини”
за мандата 2011 ÷ 2015 година.
2. Изборът на доц. д-р инж. Петър Митрофанов Наков за Зам.-декан ще
бъде преценен по законосъобразност от КС, когато документацията му
бъде окомплектована с декларация по чл. 5 от ПУД на ТУС.
6. Разглеждане на материали от проведен Факултетен съвет (ФС) на Инженернопедагогическия факултет - Сливен (ИПФ), за избор на Ръководител катедра за мандат 2011 ÷
2015 год. - Протокол № 17 от 02.12.2011 год.
Контролният съвет реши:
1. Приема за законосъобразни: проведения ФС на ИПФ по т. 4 от
Дневния ред и избора на доц. д-р инж. Стефка Иванова Неделчева за
Ръководител на катедра „Електротехника, електроника и автоматика” за
мандата 2011 ÷ 2015 год.
7. 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 постановяване на ново трето решение на Пловдивския районен съд на
11.11.2011 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 произнесе
по въпроса за незаконосъобразността 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.
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, но 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, поради което е следвало е да се проведе избор
за нов Директор на Филиала в град Пловдив на основание чл. 31 от ЗВО.
Това Становище на Контролен съвет 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, че 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, защото 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 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 ****************, 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.
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. Костадин 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.
4. С Решение от 04.07.2011 год. на ХХ граждански състав 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
***************************, 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.
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. 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. На 19.09.2011 год. (Протокол № 244), след като разгледа двете
Решения на Районния съд в Пловдив от 04.07.2011 година, Контролният
съвет взе следното решение:
5.1. 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 научноизследователската,
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.
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 погоре порок и трябва да бъдат възприемани като нищожни.
5.2. 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).
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 – от 26.10.2010 до 28.03.2011
година.
5.3. Предлага отново 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 – отговор на това
предложение на Контролния съвет няма до този момент нито от
Ръководството на Филиала в Пловдив, нито от Ръководството на
Техническия университет – София.
5.4. 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) отговор на това предложение на Контролния съвет няма до този
момент от Ръководството на Техническия университет – София.
6. В открито заседание на 01.11.2011 година, повече от месец след
предложението на Контролния съвет от 19.09.2011 (т. 5.3 от
Констатациите) Техническият университет (чрез своя представител) в
отговор на искова молба по Гражданско дело № 9395 по описа за 2011
година заявява също така, че „не е предвиден съдебен ред за
обжалване на решенията на Контролния съвет, но счита решението
на Контролния съвет за незаконосъобразно, като намира, че
правомощията на Директора на Филиала в Пловдив са били
прекратени едва на 28.03.2011 год”. Това е публично заявено
становище на Ръководството на Филиала в Пловдив и на Ръководството
на Техническия университет – София.
Пловдивският районен съд (І граждански състав), в основанията за свое
Решение № 3991 от 11.11.2011 година, изразява ясно отношение по този
въпрос: „Доц. д-р 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 срокът на
договора на Директор на Филиал, тъй като тази длъжност може да
бъде заемана единствено от лице, назначено на основен трудов
договор по смисъла на ЗВО”. Решението за продължаване на срока на
договора на Директора при тези обстоятелства е незаконосъобразен.
Контролният съвет реши:
1. Не приема становището на Ръководството на Филиала в град Пловдив
и на Ръководството на Техническия университет – София за
незаконосъобразност на решения на Контролния съвет, изразено пред
съд в открито заседание, и заявява, 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 срокът на
договора на Директор на Филиал, тъй като тази длъжност може да
бъде заемана единствено от лице, назначено на основен трудов
договор по смисъла на ЗВО”.
2. Предлага на Ръководството на Техническия университет да вземе
отношение по предложението на Контролния съвет от 19.09.2011 год.
(Протокол № 244) и да се разграничи ясно от действията на Директора
на Филиала – доц. д-р инж. Костадин Илиев, и на Ректора на
Техническия университет – проф. д-р инж. Камен Веселинов, през
периода 26.10.2010 – 28.03.2011 год.:
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.
3. Предлага на Ръководството на Техническия университет да вземе
отношение по предложението на Контролния съвет от 19.09.2011 год.
(Протокол № 244):
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).
4. В приложение към този протокол да бъде даден пълният текст на
Решение № 3991 от 11.11.2011 година на Пловдивския районен съд.
София,
12.12.2011 година
Председател на Контролния съвет,
доц. д-р инж. Петър Динев: ……………………….

