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

Относно: последваща проверка по законосъобразност на взетите от Общото събрание решения за
промени в правилниците на ТУ-София; относно действия, насочени срещу авторитета на
Контролен съвет и неговия председател.

Уважаеми Господин Ректор,
На заседанието си на 11.06.2012 год. (Протокол № 281), Контролният съвет направи:
1.

Разглеждане на постъпилите материали относно законосъобразността на проведеното
на 10.05.2012 година заседание на Общото събрание (ОС) на ТУ-София и на взетите
решения от ОС на последните две негови заседания през април и май 2012 година.
Контролният съвет констатира:
1. Една от промените в Правилника за устройството и дейността на ТУ-София (ПУД
на ТУ-София) е свързана с това, че за всяко заседание на колективните ръководни
органи за управление се води протокол от нарочно избран протоколчик. Протоколът
се подписва от председателствалия заседанието и протоколчика. Протоколът се
предоставя на разположение на университетската общност на електронната
страница на ТУ-София или по друг избран начин в срок до 14 дни от заседанието.
2. Към днешна дата, вече повече от 1, и повече от 2 месеца, съответно от
последните две заседания на ОС, на Контролен съвет не са представени протоколи,
които да му позволят да се произнесе по законосъобразността на взетите решения.
3. Представените стенограми на двете събрания не са подписани от
председателстващия събранието и поради това са негодни за ползване в качеството им
на протоколи от заседанията.
4. Не са представени още текстове на трите правилника с направените промени,
подписани от председателстващия събранието, които да позволят на Контролен съвет
да се произнесе в съответствие с неговите правомощия и задължения.
5. Правомощията и задълженията на Контролния съвет относно оценяване на
съответствието по законосъобразност на решенията на органите за управление
произтичат от действащите закони и правилници.
Контролният съвет представи на Председателството на ОС писмо на
Министерството на финансите, с което още веднъж се потвърждава законността на
предприетите от Контролния съвет действия за предварителен контрол на
предложенията за промени по трите правилника, внесени от назначената Комисия по
промените.
Контролният съвет реши:
1. Правомощията и задълженията на Контролния съвет относно оценяване на
съответствието по законосъобразност на решенията на органите за управление на ТУСофия, в това число и на ОС на ТУ-София, произтичат от действащите закони и
правилници.
Тези правомощия и задължения на Контролен съвет, както и правомощията и
задълженията му да предлага установените несъответствия да бъдат отстранени в
определен срок от органите, които могат по закон да направят това, също произтичат от
действащата нормативна база.
Контролният съвет има право да прави предложения за промени в нормативната
база на университета в съответствие с действащата нормативна уредба.
2. Контролният съвет обръща внимание на Председателя на ОС - доц. д-р инж.
Иван Момчев, че е недопустимо със свои изявления, с действие и бездействие, да

възпрепятства дейността на контролен орган, да оспорва неговите правомощия по
закон и да работи срещу неговия авторитет.
3. Контролният съвет обръща внимание на Председателя на ОС - доц. д-р инж.
Иван Момчев, че е в нарушение на действащите правилници и приети решения на ОС вече повече от месец след последното заседание на ОС няма годни протоколи от
заседанията, няма годни текстове на промените в правилниците. Това е нарушаване на
ПУД на ТУ-София и на взетите от ОС решения. Недопустимо е това да се прави от
Председателството на ОС.
2. Разглеждане на последствията от направено предложение от страна на членове на
Контролния съвет (КС) до Ректора на ТУ-София и взетите от Академичния съвет (АС)
решения.
Контролният съвет констатира:
1. Членове на Контролния съвет направиха предложение до Ректора на ТУ-София
за награждаване на Председателя на КС във връзка с навършване на 65 години.
Членовете на Контролния съвет насочиха това предложение към Ректора, тъй като
той има право на такава инициатива по сега действащия правилник.
Контролният съвет никога не е излизал с решение за награждаване на негови
членове, нито си е позволявал да подкрепя предложения за награждаване на негови
членове от страна на Ректора или факултетите. Това би означавало Контролният съвет
да наруши грубо действащата нормативна база - това е разбирането на КС по този
въпрос.
2. Председателят на АС - проф. д-р инж. Марин Христов, внася това предложение
(на членове на КС) за разглеждане в заседание на АС, като обявява че Ректорският
съвет не подкрепя предложението на Електротехническия факултет (подкрепено от
предложението на КС), обявява се против личността на Председателя на КС, който със
сигнали до МОМН "действа срещу имиджа на ТУ-София". В подкрепа на това свое
твърдение той чете извадени от контекста части от последния "сигнал" на КС до МОМН.
3. Контролният съвет се обръща към Министъра на МОМН във връзка с неговите
правомощия за контрол по ЗВО и ЗРАСБР по повод законосъобразността на действия
на Ръководството на ТУ-София, относно опорочени изборни процедури, довели до
отстраняване на двама преподаватели от ТУ-София за "плагиатство" по ЗВО.
Това влиза в правомощията на КС и не е личен акт от страна на Председателя на
Контролния съвет - проф. д-р инж. Петър Динев. Със своите действия Ректорът
вменява еднолично вина на Председателя на КС и иска от АС да санкционира това
поведение на Председателя на КС, което и става не само по отношение на
награждаването му, но и по отношение на негови индивидуални трудови права.
3. Контролният съвет нормално публикува текста на писма и сигнали едва след
като органът, до който са адресирани, отговори на тях. Така стана и с Комисията за
установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, с Министерство на
финансите и т.н. Двата сигнала до МОМН са свързани помежду си, все още няма
отговор на втория сигнал, поради което Контролният съвет не е публикувал досега
текстовете на своята страница.
Контролният съвет реши:
1. Контролният съвет не приема оценките и действията на Ректора на ТУ-София проф. д-р инж. Марин Христов, като правомерни, тъй като те на практика са насочени
срещу авторитета на Контролен съвет (като контролен орган), срещу авторитета на
Председателя на КС и пряко срещу личността на проф. д-р инж. Петър Динев.
2. Контролният съвет да се произнесе по законосъобразността на взетите от АС
решения по § 11 от ПЗР на ЗВО, с което се нарушават индивидуални трудови права,
след като му бъде предоставен протокол и фонограма от заседанието на АС.
3. Контролният съвет да публикува в пълен текст сигналите до МОМН на своята
страница, тъй като е недопустимо части от тези текстове да се вадят от общия контекст
и да се използват за внушения, които са насочени срещу авторитета на контролния
орган и неговия председател.
София, 11.06.2011 година
Председател на Контролния съвет: .........................
(проф. д-р инж. Петър Динев)

