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Рег.№1315/12.07.2021 

До 

Академичния съвет на УАСГ 

Т У К   

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

на Контролния съвет на УАСГ 

Относно: Законосъобразността на изборни процедури и решения, взети на Общите 

събрания за годишните отчети на 2020 г. в Хидротехнически факултет (ХТФ), 

Архитектурния факултет (АФ), Геодезически факултет (ГФ), Факултета по Транспортно 

строителство (ФТС), Строителен факултет (СФ) 

 
Контролният съвет на УАСГ обсъди получената информация, постъпилите протоколи от 

проведените Общи събрания, след което прие становище относно законността на взетите решения и 

изборни резултати. 

Настоящото становище е изготвено въз основа на чл. 34 а, ал. (3) 1 от Закона за висшето 

образование и чл.9. на Правилника за управление на УАСГ, във връзка с чл.8а ал.(2, т.1) на същия 

Правилник, включително Правилника за устройство и дейност на УАСГ (чл.20, ал (2) т.1 и т.5). 

 

1. Хидротехнически факултет ( ХТФ) 

Заседанието на Общото събрание (ОС) на ХТФ е проведено на 22.06.2021 год. При 

списъчен състав от 60 членове, на ОС са присъствали 52 и събранието има необходимият 

кворум. Приет е дневен ред от две точки. Обсъден и гласуван е отчетният доклад на 

Деканското ръководства за периода март 2020 год. – февруари 2021 год, който е приет 

единодушно. Не са провеждани изборни процедури да попълване на състава на колективни 

ръководни органи. 

2. Архитектурен факултет (АФ) 

Общото събрание на Архитектурния факултет при УАСГ е проведено на 21.06.2020 

год. При списъчен състав 126 членове, редуцираните съгласно чл. 1 (5) от Правилника за 

управление на УАСГ са 6 души, присъстващите в залата 81 съставляват повече от 2/3 от 

редуцирания състав - общото събрание има необходимия кворум, за да взема легитимни 

решения. Дневният ред е от две точки – отчетен доклад на деканското ръководство и 

попълване на състава на Факултетния съвет от квотата на хабилитираните преподаватели. 

Единодушно, с явно гласуване е приет докладът на декана, а с проведеното тайно гласуване, 

съгласно законовите изисквания съставът на ФС е попълнен с четирима хабилитирани 

преподаватели.  

3. Геодезически факултет (ГФ) 

Заседанието на Общото събрание (ОС) на ГФ е проведено на 22.06.2021 год.  При общ 

списъчен състав от 68 членове, на ОС са присъствали 54 - налице е изискуемия  кворум от 45 

членове. Приетият дневен ред е от четири точки. Проведен е избор за актуализиране на 

състава на Избирателната комисия на ОС на ГФ, по предложение на нейния председател. 
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Единодушно е избран нов член. Докладът на ръководството на ГФ за преподавателската и 

творческата дейност във факултета и за неговото състояние за 2020 година е приет с явно 

гласуване с 53 гласа, против – 0 и въздържал се – 1. 

4. Строителен факултет (СФ) 

Общото събрание на СФ е проведено на 23.06.2021 год. при списъчен състав от 92 

членове и редуциран от 87, с което е налице необходимия кворум от присъстващите 61 

членове (при необходим от 58). Дневният ред от две точки включва обсъждане на отчетен 

доклад на деканското ръководство, без провеждане на изборни процедури. Единодушно е 

приет представения отчетен доклад за периода януари 2020-май 2021 г. от  декана на СФ -  

5. Факултет по Транспортно строителство (ФТС) 

Общото събрание на Факултета по транспортно строителство е проведено на 

22.06.2021г. Необходимият кворум е налице - при списъчен състав от 61 членове (редуциран 

60), на събранието присъстват 53 души. В дневния ред от четири точки, освен отчетен доклад 

на деканското ръководство е предвидена процедура за обсъждане и гласуване на структурата 

на Факултетния съвет на ФТС и попълване на състава му. Отчетният доклад на 

ръководството на ФТС е приет единодушно. При спазване на изборната процедура, след 

проведено тайно гласуване, съставът на ФС е попълнен с двама хабилитирани преподаватели 

от други факултети. Така са изпълнени изискванията на ЗВО - 75% от състава на ФС да е от 

хабилитирани преподаватели, като се постига общ брой от 24 човека в тази квота. 

 

В заключение, след проучване на предоставените протоколи от проведените Общи 

събрания и от изборните комисии, КС констатира, че  взетите решения на проведените Общи 

събрания, както и изборните процедури, са извършени при спазване на законовите 

изискванията, с необходимото мнозинство от проведените гласувания. В резултат, 

Контролният съвет прие следното становище: 

 

Общите събрания и проведените частични изборни процедури на тях са 

извършени при спазване на изискванията и изборните правила, визирани в ЗВО и 

Правилника за управление и Правилника за устройство и дейност на УАСГ. Членовете 

за попълване на състава на Факултетните съвети от квотата на хабилитираните 

преподаватели във ФТС и АФ са легитимно избрани. 

 

 

 

 

09. 07.2021 год.    Председател на КС:...........(п).................. 

                                                                              (проф. д-р арх. Ек. Сентова) 

 


