До
Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. Марин Христов
ТУК
Копие:
Председателя на ОС
Директора на ЦОИП
Директор на Дирекция Финанси
Зам.-ректор по АС и К

Относно: Разглеждане на Правилника за устройството и дейността на Центъра за
образователни и иновационни проекти, материали по Отчета за касовото изпълнение на
Бюджета на ТУС за 2011 година, разгледане на внесените за утвърждаване от АС (чрез
доклада на Зам.-ректора по АсиК – проф. д.т.н. Веско Панов), промени в ПУД на ТУС.

Уважаеми Господин Ректор,
На заседанието си на 21.02.2012 год. (Протокол № 267), Контролният съвет направи:
1. Разгледане на Правилника за устройството и дейността на Центъра за образователни и
иновационни проекти (ПУД на ЦОИП), внесен за окончателно приемане от Академичния съвет
(АС) по доклад на проф. д-р инж. Огнян Наков - Директор на ЦОИП.
Контролният съвет констатира:
1. Съгласно последната редакция на ПУД на ЦОИП, орган за управление е
Директорът на ЦОИП (чл. 9, ал. 1, т. 1 от ПУД на ЦОИП), и още, той е хабилитирано
лице, назначавано от Ректора на ТУС (чл. 9, ал. 2 от ПУД на ЦОИП).
2. Академичният съвет на ТУС взе решение на 21.12.2011 година (Протокол №11)
Директорът на ЦОИП да се назначава от Ректора на ТУС.
2. Съгласно чл. 82, ал. 2 от ПУД на ТУС, Директорът на Центъра за развитие и
квалификация (до 25.01.2012 с наименование „Център за непрекъснато и следдипломно
обучение”) е "хабилитирано лице, което се избира от Академичния съвет по
предложение на Ректора".
3. Академичната автономия включва академични свободи, академично
самоуправление и неприкосновеност на територията на висшето училище (чл. 19, ал.
3 от ЗВО).
4. Академичното самоуправление се изразява във изборност и мандатност на
всички органи за управление (чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗВО).
5. Съгласно Преамбюла на ПУД на ТУС,
Решения на органите за управление на ТУС, които са в противоречие със
законите, действащите нормативни актове, са нищожни.
Вътрешните нормативни актове на ТУС не могат да противоречат на законите,
и действащите нормативни актове.
Решение на АС, Директорът на ЦОИП да се назначава е в явно противоречие с чл.
21, ал. 1, т. 1 от ЗВО.
6. Контролният съвет осъществява контрол върху спазването на Закона за
висшето образование, Правилника за устройството и дейността на Техническия
университет и нормативните и актове, в съответствие с чл. 3, ал. 1 от ПУД на
Контролния съвет (ПУД на КС).
7. Контролният съвет осъществява контрол върху приети решения от органите
за управление на Университета и отсъствието на противоречие с други решения, в
съответствие с чл. 3, ал. 2 от ПУД на КС.
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8. Контролният съвет има правото да разглежда приети решения на органите за
управление на Университета и писмено да уведомява за необходимостта от
преразглеждане на решението Ректора, Академичния съвет и съответните органи за
управление, при наличие на противоречие със ЗВО, Кодекса на труда, ПУД на ТУС, и
Правилници, приети от Академичния съвет и други нормативни актове, в съответствие с
чл. 12, ал. 1 от ПУД на КС.
Контролният съвет реши:
1. В изпълнение на чл. 3, ал. 1 и 2 и чл. 12, ал. 1 от ПУД на КС, Контролният съвет
приема за разглеждане и формиране на становище по Решението на АС от 21.12.2011
година, относно това Директорът на ЦОИП да се назначава от Ректора на ТУС.
2. Решението на АС, относно това Директорът на ЦОИП да се назначава от
Ректора на ТУС, противоречи на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за висше образование,
поради което е нищожно, т.е. не поражда никакви правни последици.
3. Назначаването на Директора на ЦОИП от Ректора на ТУС е нарушаване на
Закона за висше образование и по-конкретно на Академичното самоуправление и на
Академичната автономия на висшето училище (чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 19, ал. 3 о т
ЗВО).
Това е недопустимо, тъй като "висшето училище осъществява цялостната си
дейност върху принципа на академичната автономия в съответствие със законите на
страната" (чл. 19, ал. 4 от ЗВО).
4. Контролният съвет писмено уведомява за необходимостта от преразглеждане
на решението на Ректора, Академичния съвет и съответните органи за управление, при
наличие на противоречие със ЗВО, Кодекса на труда, ПУД на ТУС, и Правилници,
приети от Академичния съвет и други нормативни актове (чл. 12, ал. 1 от ПУД на КС).
Това писмено становище на Контролният съвет представлява писмено
уведомление по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ПУД на КС. Да се предостави на Ректора,
Академичния съвет (чрез неговия Председател) и Общото събрание (чрез неговия
Председател).
5. Контролният съвет не приема за законосъобразна редакцията на чл. 9, ал. 2 от
ПУД на ЦОИП и тя трябва да бъде променена по начин, който отговаря на чл. 21, ал. 1,
т.1 от ЗВО, т.е. Директорът на ЦОИП се избира от Академичния съвет по предложение
на Ректора. Още повече, че съществува законосъобразна практика във висшето
училище - по този начин се избира Директорът на единствения Център – Центъра за
развитие и квалификация, който съществува в ТУС (чл. 82, ал. 2 от ПУД на ТУС).
2. Разгледане на представените на 15.02.2012 година от Ректора на ТУС (на
Контролния съвет) материали по Отчета за касовото изпълнение на Бюджета на ТУС за 2011
година.
Контролният съвет констатира:
1. За формиране на становището си по бюджета на ТУ – София за преходната
финансова година Контролният съвет трябва да получи необходимата му информация
в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на
Контролния съвет (ПУД на КС).
Събирането на информацията, необходима за неговата дейност се осъществява
със съдействието на администрацията по начин, определен от Ректора (чл. 17, ал. 1 от
ПУД на КС).
Със заповед № 1079 от 19.04.2011 година на Ректора на ТУС - проф. д-р инж.
Марин Христов, този начин е определен и включва пряко предаване и завеждане с
входящ номер на материалите за Контролен съвет.
Заповед № 355 от 09.02.2011 година на ректора проф. д-р инж. Камен Веселинов,
съгласно която предоставянето на информация на Контролен съвет в рамките на
предоставените му правомощия става (единствено и само) чрез Ректора, не е в сила.
2. Контролният съвет е задължен да се произнесе по законосъобразност в ролята
си на орган за вътрешен контрол на ТУС и по-конкретно на основание на чл. 34а, ал. 3,
т. 2 от ЗВО, като докладва своето становище на АС.
Контролният съвет реши:
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1. Да информира Директора на Дирекция "Финанси", че е в сила заповед №
1079 от 19.04.2011 година на Ректора на ТУС - проф. д-р инж. Марин Христов,
съгласно която начинът за предаване на информация на Контролен съвет е точно
определен и включва пряко предаване и завеждане с входящ номер на материалите за
Контролен съвет, а не предаване чрез Ректора на ТУС.
2. Със своите неправомерни действия Директорът на Дирекция „Финанси” маг.-икон. Боян Стоилов, нарушава заповед № 1079 от 19.04.2011 година на Ректора
на ТУС - проф. д-р инж. Марин Христов.
3. Контролният съвет е в правото си да не приема за разглеждане и
формиране на становище материали, които не са постъпили по реда на чл. 10, ал. 2 от
ПУД на КС.
4. Контролният съвет ще упражни своите правомощия и ще изпълни
задълженията си по чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО като контролен орган, изпълняващ
последващ контрол, т.е. след като АС вземе своето решение. Ще докладва своето
становище на следващ Академичен съвет.
3. Разгледане на внесените за утвърждаване от АС (чрез доклада на Зам.-ректора по АсиК –
проф. д.т.н. Веско Панов), промени в ПУД на ТУС.
Контролният съвет констатира:
Предложенията за изменения в ПУД на ТУС се представят само в писмена
форма на Председателя на Общото събрание не по-късно от 3 (три) дни преди
провеждането на събранието (§ 4 от ПУД на ТУС).
Контролният съвет реши:
Контролният съвет е длъжен да
разгледа и формира становище по
законосъобразност по всички направени предложения.

София, 21.02.2011 година
Председател на Контролния съвет: .........................
(проф. д-р инж. Петър Динев)
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