Информация
за проверка в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов
В изпълнение на Заповед на министъра на образованието и науката комисия на
Министерството на образованието и науката извърши проверка в Стопанска академия
„Д. А. Ценов“ – Свищов (СА), в периода 05-07.08.2019 г.
Проверката е във връзка с постъпил в министерството сигнал от ректора на СА
по повод възникнали проблеми, свързани с изпълнението на сключен договор между
Ташкентския държавен икономически университет (ТДИУ) и СА, за организиране на
мобилност с цел практическо обучение в реална работна среда на чуждестранни
студенти от Република Узбекистан.
Във връзка с този сигнал от МОН е изпратено писмо до директора на Агенция
по заетостта, в чийто отговор е отправена молба да се извърши проверка в СА дали там
има регистрирани чуждестранни студенти, вкл. от Р Узбекистан, какъв е техният брой
и как се извършва тяхното обучение.
От друга страна с писмо Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е
поискана информация от МОН по конкретно поставени въпроси, свързани с изясняване
на ситуацията с узбекистанските студенти, приети за практическо обучение от СА.
Направени са следните констатации:
1. Начинът, по който СА е организирала и провела практическите обучения на
студентите от ТДИУ, не съответства на нормативната уредба на висшето образование
в Р България. Тъй като няма никакво правно основание за провеждането им, се налага
изводът, че те са организирани и се провеждат незаконосъобразно. Няма данни
колективните органи за управление на СА да са информирани за сключването на
тристранния договор и да са се произнесли по него.
2. Предложението на СА и Института за европейско образование (ИЕО) към
студентите от ТДИУ за провеждане на практическо обучение в Р България е направено
без предварително да са проучени законовите разпоредби в областта на трудовото
законодателство и възможностите за работа/стажове на чужденци, което е довело до
нарушаването им.
3. Не отговаря на истината твърдението в писмото на ректора на СА, че
проверяваните практически обучения са организирани по подобие на практическите
обучения в реална работна среда, които СА е организирала по Проект „Студентски
практики“, тъй като по цитирания проект договорите с организацията - работодател,
със студентите, с менторите и с академичните наставници се сключват от ректора на
висшето училище.

4. От СА не са изготвени правила за извършване на практическите обучения на
студенти от чуждестранни висши училища, в които детайлно да се опишат реда и
процедурата, по които следва да се организират и които да съответстват на
разпоредбите на действащото законодателство.
5. При изпълнението по сключения тристранен договор от страна на СА не е
проявена достатъчна заинтересованост и отговорност по отношение на практикантите
от ТДИУ като не са изпълнени част от задълженията на СА по договора, а част от тях
са прехвърлени за изпълнение от ИЕО. От страна на ректора на СА не е упражнен
необходимият контрол върху дейностите и служителите, отговорни за изпълнението на
договора.
Дадени са следните препоръки:
1. Ректорът на СА да предприеме действия по компетентност за подпомагане на
студентите от ТДИУ за решаването на възникналите проблеми и своевременно да
информира министъра на образованието и науката.
2. Ректорът на СА да преразгледа сключения тристранен договор и да
предприеме мерки за неговото прекратяване.
3. Ректорът на СА да обърне внимание на служителите на СА, които не са
изпълнили качествено и до край задълженията си към студентите от ТДИУ.
4. Копие от констативния протокол да се изпрати за сведение на Агенцията по
заетостта и на ИА „Главна инспекция по труда“.
5. Копие от констативния протокол да се изпрати на Звеното за вътрешен одит
на МОН за преценка дали да извърши проверка за съответствието на дейностите на СА
със законодателството, вътрешни актове и договори; надеждността и всеобхватността
на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на
активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на
дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти.
Препоръките следва да бъдат изпълнени във възможно най-кратък срок.

