РЕГ.№ 1110/08.06.2022
ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УАСГ

ОТЧЕТ
за работата на Контролния съвет на УАСГ
юни 2021 год.- юни 2022 год.
През отчетния период Контролният съвет (КС) на УАСГ осъществяваше своята
дейност съгласно неговия вътрешен правилник и в попълнен изцяло състав със
заместник-председател и представител на студентите и докторантите, избрани на
Общото събрание (ОС) на УАСГ, проведено през октомври 2021 год.
В своята дейност контролният орган се ръководеше от изискванията на Закона за
висшето образование (ЗВО), Закона за развитие на академичния състав в РБ (ЗРАСРБ),
Правилника за дейност на УАСГ, както и на другите вътрешно-университетски
документи, достъпни в официалната интернет страница на университета.
В отчетния период, съгласно регламентираните задължения, КС разгледа и прие
становища по следните основни въпроси:
1. Становище за Законосъобразността на изборите и решенията на
отчетните Общи събрания, проведени в периода април-май 2022 год. в
Строителен Факултет (СФ), Геодезически факултет (ГФ), Факултета по
транспортно строителство (ФТС), Архитектурния факултет (АФ) и
Хидротехнически факултет (ХТФ).
2. Становище за Отчет за изпълнение на бюджета на УАСГ за 2021 год.
3. Становище за проект на бюджета за 2022 год.
Изготвените мотивирани становища по гореописаните въпроси своевременно са
докладвани на заседания на Академичния съвет (АС) на УАСГ.
Отчетно-изборното общо събрание на Студентски съвет (със списъчен състав 35
човека) е проведено с необходимия кворум от присъстващи 30 членове, през ноември
2021 год. Дневният ред включва избор на изборна комисия, отчет на председателя на
Студентски съвет (СС) за мандат 2019-2021 год., избор на ръководни органи на СС –
председател за мандат 2021-2022 год., избор на структура, избор на секретар, сенатори
и заместник-председатели за мандат 2021-2022 год., допълване на квота за
представители в Академичен съвет за мандат 2019-2023 год, допълване на квота на
представители във Факултетни съвети за мандат 2019-2023 год. Отчетният доклад на
председателя е приет единодушно. При спазване на изборната процедура, след
проведено тайно гласуване е проведен избор на председател и сенатори на АФ, СФ,
ГФ, ХТФ и ФТС. Прието е решение сенаторите на факултетите да бъдат с функция на
заместник-председатели.
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Проведените избори от СС са съгласно Наредбата на Студентския съвет на
УАСГ за провеждане на избори.
В заключение, трябва да се отбележи, че работата на КС 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.
Необходимо е да се отбележи също, че в съответствие с действащото
законодателство във висшето образование и обучението на студентите и докторантите
във висшите училища, нормативната уредба на университета беше допълнена в
изтеклия период, с приети от АС вътрешни правилници и други нормативни
документи. На общото събрание на университета през месец октомври 2021 год. бе
обсъден и приет Правилника за дейността на УАСГ. Поддържаме нашето становище за
своевременна актуализация на вътрешно-университетските документи като
непрекъснат процес, съобразно извършваните промени в законодателната сфера,
особено динамични през последните години, в системата на висшето образование.
Настоящият отчет е изготвен съобразно Правилника за дейността на Контролния
съвет на УАСГ и приет единодушно от неговите членове.
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……..(п)…………….
(проф. д-р арх. Ек. Сентова)

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ : …..(п)…………….
(доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев)
ЧЛЕНОВЕ: ……..(п)……………………..
(доц. д-р Бисерка Маринова)
……..(п)……………………..
(доц. д-р инж. Венци Божков)
……..(п)…………………….
(проф. д-р инж. Дарина Нитова)
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СС: …….(п)………..
(Андреа Иванова)
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