Рег.№1106/10.06.2021
До
Общото събрание на УАСГ

ОТЧЕТ
за работата на Контролния съвет на УАСГ
за периода декември 2019 – юни 2021 г.
Контролният съвет (КС) на УАСГ, избран на Общото събрание (ОС) на УАСГ на
11.12.2019 год., осъществяваше своята дейност през отчетния период с регламентирания
допустим намален състав от четири члена, съгласно неговия вътрешен правилник.
В своята дейност Контролният орган се ръководеше от изискванията на Закона за
висшето образование (ЗВО), Закона за развитие на академичния състав в РБ (ЗРАСРБ),
действащите до настоящия момент Правилник за управление и Правилник за устройство и
дейност на УАСГ, както и на другите вътрешно-университетски документи, достъпни в
официалната интернет страница на Университета.
В отчетния период, съгласно регламентираните задължения, Контролният съвет
разгледа и прие становища по следните основни въпроси:
1. Становище за Законосъобразността на изборите и решенията на отчетните и
изборни Обши събрания, проведени през декември 2019 и януари 2020 г. в
Архитектурния факултет (АФ), Геодезически факултет (ГФ), Хидротехнически
факултет (ХТФ) и Строителен Факултет (СФ)
2. Становище за Законосъобразността на изборите и решенията на отчетните и
изборни Обши събрания (ОС), проведени в Геодезически факултет (ГФ) и
Факултета по транспортно строителство, проведени през февруари 2020 год.
3. Становище за Отчет за изпълнение на бюджета на УАСГ за 2019 год.
4. Становище за проект на уточнен план на бюджета за 2020 год.
5. Становище относно проект на бюджета на УАСГ за 2021 год.
6. Становище относно отчета на бюджета на УАСГ за 2020 год.
Изготвените мотивирани становища по гореописаните въпроси своевременно са
докладвани на заседания на Академичния съвет на УАСГ.
Във връзка с другите правомощия на Контролния съвет, регламентирани в
Правилника за управление и Правилника за устройство и дейност на УАСГ, през отчетния
период бяха извършени проверки и изготвени становища на постъпили заявления и доклади
по конкретни въпроси, по-съществени от които са:
• Запитване по процедурни въпроси и за правомощията на Изборната комисия, във
връзка с проведените избори на ОС на УАСГ от декември 2019 год.;
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• Доклад на преподавател за обида, отправена от длъжностно лице към длъжностно
лице по медиите;
• Сигнал за извършване на ревизия на назначена от Ректора комисия, както и
допълнителна проверка по изнесените данни в сигнала на преподавателя.
Изготвените становища по гореописаните въпроси, в резултат на извършените
проверки, са предоставени на заявителите в изискуемите срокове.
В заключение, трябва да се отбележи, че работата на Контролния съвет протичаше в
академичен дух на колегиалност и спазване на колективното начало при взимане на
решенията, като изпълни своите задължения, съобразно действащите законодателни
документи през отчетния период.
Следва да се отбележи също, че в съответствие с действащото законодателство във
висшето образование и обучението на студентите и докторантите във Висшите Училища, в
изтеклия период бяха приети от АС серия от вътрешни правилници и други нормативни
документи, от изключителна важност за дейността на университета ни. Поддържаме
становището, че своевременната актуализация на вътрешно-университетските документи
трябва да продължи като постоянна практика. Това е от съществено значение за заложените
критерии във Вътрешната система за осигуряване на качеството на УАСГ, особено в
динамично променящите се условия и процеси в образователната сфера.
Настоящият отчет е приет на заседание на Контролния съвет, състояло се на
09.06.2021 година.

Контролен съвет:
Председател: …………(п)…………….
(проф. д-р арх. Ек. Сентова)
Членове: …...………(п)……………….
(доц. д-р Бисерка Маринова)
…………(п)…………………..
(доц. д-р инж. Венци Божков)
……………(п)…………..........
(проф. д-р инж. Дарина Нитова)

2

