До
Господин Ректора на ТУ– София и
Председател на Академичния съвет
Проф. д-р инж. Марин Христов
ТУК
Копие:
Председателя на ОС

Относно: Разглеждане на правомощията и задълженията на Контролния съвет на Техническия
университет – София, от гледна точка на Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор във връзка с писмо-запитване от страна на Контролния
съвет вх. № 21-00-38 от 18.04.2012 година до Министерство на финансите и писмоотговор изх. № 21-00-38 от 18.05.2012 година на Дирекция „Вътрешен контрол” на
Министерство на финансите, подписано от Директора - г-жа Свилена Симеонова.

Уважаеми Господин Ректор,
На заседанието си на 04.06.2012 год. (Протокол № 280), Контролният съвет направи:
1. Разглеждане на правомощията и задълженията на Контролния съвет на Техническия
университет – София (ТУ-София), от гледна точка на Закона за финансовото управление и контрол в
публичния сектор (ЗФУКПС) във връзка с писмо-запитване от страна на Контролния съвет (КС) вх.
№ 21-00-38 от 18.04.2012 година до Министерство на Финансите и писмо-отговор изх. № 21-00-38 от
18.05.2012 година от Дирекция „Вътрешен контрол” на Министерство на Финансите (МФ), подписано
то Директора на дирекцията - г-жа Свилена Симеонова.
Контролният съвет констатира:
1. Основание за поставяне на въпрос въпроса за правомощията и
задълженията на КС на ТУ-София, от гледна точка на ЗФУКПС пред МФ е
известния факт, че Ръководството на ТУ-София приема (със свои действия и
отношение), че КС в ролята си на орган за вътрешен контрол на ТУ-София
няма правомощия и задължения по отношение на контролни дейности,
произтичащи от правната рамка на ЗФУКПС, независимо от правомощията му
по ЗВО и ПУД на КС.
2. Председателят на Общото събрание на ТУ-София - доц. д-р инж. Иван
Момчев публично оспори и отхвърли (на заседанието на Общото събрание на
ТУ-София на 05.04.2012 година) неправомерно правомощията на КС по закон
и по правилник да излезе със становище по законосъобразност във връзка с
предложени промени в ПУД на ТУ-София, ПУРЗАД и ПУРПНС в ТУ-София.
Нещо повече, той отказа демонстративно да приеме направените предложения
на КС за промени в ПУД на ТУ-София и многократно обясняваше, че това са
предложения персонално на неговия председател – проф. д-р инж. Петър
Динев, подкрепени от КС.

Контролният съвет реши:
1. В своят отговор, подписан от Директора на дирекция „Вътрешен
контрол”, Министерство на финансите потвърждава правомощията и
задълженията на КС, които произтичат от ЗФУКПС, ЗВО и ПУД на ТУ-София,
като потвърждава правомощията на КС да извършва предварителен,
превантивен и последващ контрол по законосъобразност в съответствие със
ЗФУКПС, ЗВО и ПУД на ТУС.
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2. Текстът на писмото до Министерство на финансите и отговора до
Контролен съвет да бъдат предоставени на Ректора на ТУ-София и
Председателя на ОС на ТУ-София, за да бъде прекратена досегашната
неправомерна практика и отношение към дейността на КС.
3. Писмата да бъдат приложени към настоящия протокол и да бъдат
направени достояние по този начин на Академичната общност на ТУ-София.

2. Разглеждане на предоставените на Контролен съвет (КС) от Ректора – проф. д-р инж.
Марин Христов, материали за касовото изпълнение на Бюджета на Техническия университет –
София (ТУ-София) за първото тримесечие на 2012 година и актуализация на Бюджета на ТУ-София
към 18.05.2012 година.
Контролният съвет констатира:
1. По отношение на Касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие на
2012 година
1.1. В представените материали е представено единствено изпълнението на
Бюджета на ТУ-София на консолидирано ниво в ролята му на
второстепенен разпоредител с бюджетни средства.
1.2. Не е представена никаква информация за изпълнението на бюджета за
2012 година на третостепенните разпоредители с бюджетни средства.
1.3. Не е представена никаква информация за изпълнението на бюджета на
Основните звена (факултетите) и Студентски съвет в съответствие с
изискванията на ЗВО.
1.4. До този момент, въпреки исканията на КС за предоставяне от страна на
Дирекция „Финанси” на бюджета на третостепенните разпоредители с
бюджетни средства, на бюджетите на Основните звена и Студентски
съвет за 2012 година, това не е направено.
2. По отношение на искането за Актуализация на Бюджета на ТУ-София за 2012
година към 18.05.2012.
2.1. На КС не е предоставена никаква информация за изпълнението на
Проект „Подобряване на образователната инфраструктура в ТУ-София
чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност в блокове 1, 8, 9 и
10”
по схема BG161PO001/1.1-07 от 2009 година „Подкрепа за
осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите
училища в градските агломерации” за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” 20072013 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ), за неговото общо финансиране за периода 02 юни 2010 –
18.05.2012 година, начина на участие на ТУ-София в бюджета на проекта
през плановата 2012 година и причините налагащи тази актуализация в
последните месеци на изпълнението му.
Контролният съвет реши:
1. Предоставената информация от Ректора на ТУ-София чрез
предоставените материали (придружаващи два доклада на
директора на дирекция „Финанси”) е крайно недостатъчна за
вземане на каквито и да е решения по законосъобразност във
връзка с изпълнението на бюджета и неговата актуализация,
поради което КС взе решение да не формира становище по тези
два въпроса - материалите са приети за сведение.
2. Ръководството на ТУ-София трябва да осигури на КС условия, в
съответствие с ПУД на КС, при които той да изпълнява ефективно и
информирано задълженията си по ЗФУКПС, ЗВО, ПУД на ТУС и
ПУД на КС.
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3.
Постъпили на 04.06.2012 година с вх. №№ 100 и 101 доклади от Председателя на
Общото събрание – доц. д-р инж. Иван Момчев, относно проведените заседания на ОС на
19.04.2012 и 23.05.2012 година с приложени към тях стенограми от заседанията на Общото
събрание (ОС) на ТУ-София.
Контролният съвет констатира и реши:
1. Предоставените стенограми от двете заседания на ОС не са
подписани от Председателя на ОС - доц. д-р инж. Иван Момчев, което
несъответствие следва да бъде отстранено.
2. Крайният вариант на текста на ПУД на ТУС, на ПУРЗАД в ТУ-София
и ПУЗПНС в ТУ-София заедно с направените в него промени все още не
е предоставен по общия ред на Контролен съвет и не е подписан от
Председателя на ОС.
3. След отстраняване на констатираните несъответствия по т. 1 и т. 2
от Председателя на ОС, Контролния съвет ще изпълни своите
задължения в съответствие със ЗФУКПС, ЗВО, ПУД на ТУС и ПУД на
КС.

София, 04.06.2012 година
Председател на Контролния съвет:.......................
(проф. д-р инж. Петър Динев)
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