До
Общото събрание на УАСГ

ОТЧЕТ
за работата на Контролния съвет на УАСГ
за периода май 2018– май 2019 г.
В изпълнение на своите задължения и правомощия, съгласно чл. 34а, (3), т.4. на Закона
за висшето образование (ЗВО) и чл. 8а от Правилника за управление на УАСГ, Контролният
съвет разгледа и прие становища по следните основни въпроси, през изтеклия отчетен период:
1. Законността на решенията, взети на годишните Общи събрания на всички
факултети в УАСГ и проведените частични избори на тях, за попълване на
съставите на колективните ръководни органи (Факултетните съвети, Академичен
съвет и Общо Събрание) от различните квоти на хабилитирания и нехабилитиран
преподавателския състав, на служителите и студентите;
2. Изпълнението на бюджета на УАСГ за 2018- та година и уточнен план на бюджета
за 2019 г.
3. Изборите за ръководни длъжности, проведени на Общото събрание на Студентски
съвет (СС) при УАСГ, за председател, секретар и по един сенатор във всички
факултети на УАСГ, както и за представители в НПСС.
Въз основа на протоколи, предоставени от председателите на Общите събрания на
факултетите, както от Студентския съвет, Контролният съвет изготви своите становища,
относно взетите решения за тях:
-

Проведените избори от СС са съгласно Наредбата на Студентския съвет на УАСГ
за провеждане на избори;

-

Членовете за попълване на състава на различните квоти за колективните
ръководните органи в отделните факултети са легитимно избрани, при спазване на
изискванията и изборните правила, визирани в ЗВО и Правилника за управление на
УАСГ.

Изготвените мотивирани становища по гореописаните въпроси са докладвани на
Академичния съвет в изискуемите от Правилника за управление на УАСГ срокове.
Освен изпълнението на тези законово определени задължения, членовете на
Контролния съвет, както винаги досега, предоставяха становища и доклади във връзка с чл. 8а
(2), т.5 от Правилника за управление на УАСГ, относно законови и нормативни документи,
засягащи дейността на УАСГ.
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По-специфични въпроси в тази връзка са изготвените становища и доклади относно:
 Последователни запитвания от Ректора за наличието на кворум, съгласно
нормативната уредба и законността на проведен Академичен съвет, както и
законността на приети решения от АС. След обстоятелствен анализ на
вътрешно-нормативните документи и констатирани неточности и съществуващи
противоречия в текстове на Процедурните правила за работа на АС и
Правилника за управление на УАСГ, част от поставените въпроси бяха
пренасочени за компетентна юридическа консултация;
 Доклад до Ректора за изясняване на обективни обстоятелства и факти, относно
постъпило запитване от член на АС за създаването на Научно изследователски
институт (с лаборатории към него), свързани с катедра "Пътища и транспортни
съоръжения" към УАСГ. След направените проверки на наличната
документация бе изготвен окончателния отговор на КС;
 Становище в отговор на старши преподавател от Центъра по приложна
лингвистика (ЦПЛ) за гласувани противоречия от АС, при изменение на
текстове от Правилника за устройство и дейност на ЦПЛ;
 Становища, на последователни запитвания на преподавател от АФ, свързани с
процедура за провеждане на конкурс, за заемане на академичната длъжност
„главен асистент“ за нуждите на катедра „История и теория на архитектурата“
(АФ, УАСГ).
В изтеклия период продължи приемането на вътрешни правилници и други
нормативни документи на УАСГ, както и изменения на съществуващи, съобразно с промените
в действащото законодателство в образователната сфера - Стратегия за развитие на УАСГ,
Стратегия за интернационализация на УАСГ, Правилник за дейността на комисиите по
учебни дейности, Годишен план на дейностите по самооценяване и вътрешен одит,
Правилник за прилагане на Закон за развитие на академичния състав в УАСГ. Още два нови
документа са внесени за разглеждане на Академичен съвет през месец май. Утвърждаването
на тези документи очевидно е важно за дейността на университета ни и следва да продължи
като тенденция, осъществявана от ректорското ръководство. Контролният съвет потвърждава
своя ангажимент своевременно да сезира за необходимостта от актуализация на вътрешноуниверситетските документи - Правилници, Наредби и други, които са от значение и за
ефективната работа на Контролния орган.
През отчетния период за разрешаване на конкретните въпроси, отнесени към
Контролния орган, сме получавали необходимото съдействие от Ректора и всички
административни звена, служби и ръководни лица, при установяването на обективните
обстоятелства и факти. Взимането на решения от Контролния съвет се извършваше при
спазване на колективното начало, колегиалност и академичност. В определени месеци,
включително към настоящия отчетен период, по обективни причини Контролният съвет
осъществява своята работа с регламентирания допустим намален състав, съгласно
изискванията, указани в чл.3 от Правилника за дейността на Контролния орган.
В заключение, следва да се отбележи, че в своята дейност Контролният съвет се
ръководеше от изискванията на ЗВО, ЗРАСРБ, Правилника за управление на УАСГ,
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Правилника за дейността на Контролния съвет, Кодекса на труда, както и на други законови и
нормативни документи (Наредби, Постановления на МС на РБ), във връзка с висшето
образование. Потвърждаваме препоръката от миналогодишния отчетен доклад - своевременно
да се качват на сайта на УАСГ всички действащи нормативни и вътрешни документи в
актуален вид, за да са общодостъпни от целия кадрови състав на УАСГ.
Настоящият отчет е приет на заседание на Контролния съвет, състояло се на 25.04.2019
година.

Контролен съвет
Председател: ……………………….
(доц. д-р арх. Ек. Сентова)
Зам. Председател: ………………….
(доц. д-р инж. А. Таушанов)
Членове: …...……………………….
(проф. д-р инж. Л. Михова)
……………………………..
(доц. д-р Бисерка Маринова)
……………………………….
(доц. д-р Светлана Джамбова)
Представител на Студентския Съвет:
………………………..............
(Здравко Янин)
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