
Рег. № 1090/06.06.2022 

      До 

Академичния съвет на УАСГ 

 

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 2021 одг. в Строителен факултет (СФ), Геодезически 

факултет (ГФ), Факултета по Транспортно строителство (ФТС), Архитектурния факултет (АФ), 

Хидротехнически факултет (ХТФ).  

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.22, ал 5. т.1 на Правилника за дейността на УАСГ. 

 

1. Строителен факултет (СФ)  

Общото събрание на СФ е проведено на 18.04.2022 год. при списъчен състав от 99 членове 

и редуциран от 96, с което е налице необходимия кворум от присъстващите 79 членове (при 

необходим от 64). Дневният ред от три точки, освен обсъждане и приемане на отчетен доклад 

на Деканското ръководство, включва и частични избори за попълване на състава на 

Факултетния съвет на СФ.  Отчетният доклад на ръководството на Строителен факултет за 

периода юни 2021 год. – март 2022 год. е приет единодушно. При спазване на изборната 

процедура, след проведено тайно гласуване, съставът на ФС е попълнен с 3-ма членове - един 

хабилитиран преподавател и двама студенти. 

 

2. Геодезически факултет (ГФ) 

Общото събрание на ГФ е проведено на 10.05.2022 год. при списъчен състав 67 

(редуциран състав от 64) члена, при което присъстващите 56 човека изпълняват изискването за 

кворум от 43 човека (2/3 от 64). Дневният ред е от седем точки: 1. Актуализиране състава на 

Общото събрание на Геодезическия факултет; 2. Актуализиране състава на Факултетния съвет 

на Геодезическия факултет; 3. Доклад на ръководството на Геодезическия факултет за 

преподавателската и научно-изследователска дейност във факултета през 2021 год.; 4. 

Обсъждане и приемане на годишния доклад; 5. Обсъждане на изменение и допълнение на 

правилника за прилагане на ЗРАСРБ; 6. Гласуване на ново предложените членове на 

Факултетния съвет; 7. Разни.  

Отчетният доклад на ръководството на ГФ за периода януари 2021 год. - януари 2022 год. 

за преподавателската и творческата дейност във факултета и за неговото състояние е приет 

единодушно. 

При спазване на изборната процедура, след тайно гласуване са попълнени съответните 

квоти от състава на ФС.  Избрани са – един хабилитиран преподавател и двама студенти, а след 

проведен балотаж е попълнена и квотата на нехабилитираните преподаватели с един човек.  



3. Факултет по Транспортно строителство (ФТС)  

Общото събрание на ФТС е проведено на 16 май 2022 год. При списъчен състав 60 

членове, редуциран на 57, присъстват 42-ма. Изискването за кворум е изпълнено – 2/3 от 57 (38 

членове). 

Дневният ред е от две точки: 1. Отчетен доклад на Деканското ръководство за периода 

06.2021-04.2022г., 2. Обсъждане и гласуване на доклада.  

Отчетният доклад на ръководството на ФТС е представен от Декана и приет единодушно 

от присъстващите.  

 

4. Архитектурен факултет (АФ)  

Общото събрание на АФ е проведено на 25 май 2022 год. с присъстващи 85 членове, които 

съставляват необходимия кворум от редуцирания състав (2/3  редуциран състав от 88 души, при 

списъчен 132). Дневният ред включва три точки – отчетен доклад на ръководството, представен 

от Декана на Архитектурния факултет за изминалата 2021 год., попълване на състава на 

Факултетния съвет от квотата на хабилитираните преподаватели и студентите, и точка разни. 

Единодушно е приет отчетният доклад и след тайно гласуване са попълнени съответните квоти 

– двама хабилитирани преподавателя и четирима студенти, с което са изпълнени изискванията 

на изборната процедура. 

 

5. Хидротехнически факултет ( ХТФ) 

Общото събрание на ХТФ е проведено на 31.05.2022 год. при списъчен състав от 63 

(редуциран състав от 61) члена, при което присъстващите 54 човека изпълняват изискването за 

кворум от 42 човека (2/3 от 42).  

Дневният ред е от три точки: 1. Отчетен доклад на Деканското ръководство за периода 

март 2021 год. – февруари 2022 год.; 2 Обсъждане и гласуване на доклада; състава на Общото 

събрание на Геодезическия факултет; 3. Провеждане на частични избори за попълване състава 

на Факултетния съвет на Хидротехнически факултет. 

Отчетният доклад на ръководството на ХТФ за периода март 2021 год. - февруари 2022 

год. за преподавателската и творческата дейност във факултета и за неговото състояние е приет 

единодушно. 

При спазване на изборната процедура, след тайно гласуване са попълнени съответните 

квоти от състава на ФС.  Избрани са – един хабилитиран преподавател и двама студенти.  

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 

дейността на УАСГ. Членовете за попълване на състава на Факултетните съвети в 

отделните факултети – СФ, ГФ, АФ, ХТФ  от съответните квоти са легитимно избрани. 

 

 

Председател на КС: ........................................................ 

(проф. д-р арх. Ек. Сентова) 


