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ОТЧЕТ
от доц. д-р инж. Златин Димитров Златев
за дейността на Контролния съвет при Тракийски университет
за периода от 01 декември 2019 г. до 01 юни 2021 г.

Уважаеми господин Председател на Общото събрание,
Уважаеми господин Ректор,
Уважаеми членове на Общото събрание,
Отчетът за дейността на Контролния съвет на Тракийски университет –
Стара Загора е в изпълнение на разпоредбите на чл.34а, ал.3 т.1, 2 и 4 от Закона
за висше образование /ЗВО/ и чл.21, ал.4 от Правилника за устройство, дейност и
управление на Тракийски университет /ПУДУТрУ/. В структурно отношение той
е съобразен с правомощията му, определени от ЗВО като орган за вътрешен
контрол върху дейността на Тракийски университет.
Основните дейности на Контролния съвет са реализирани в следните
направления:
 Проверка на законосъобразността на изборите за Ръководни органи
на Университета и неговите основни структурни звена;
 Изготвяне на становище по касовия отчет на бюджета за 2020 год.;
 Материали внесени писмено в Контролния съвет.
През отчетния период м. декември 2019 г. до м. юни 2021 г. КС е провел 12
редовни заседания и са взети 84 решения.
Отчетът за дейността на Контролния съвет на ТрУ за периода от декември
2019 г. до юни 2021 г. е изготвен съгласно отчетите, направени пред заседанията
на Общото събрание на университета.
Решенията взети от Контролния съвет, за проверка законосъобразността на
изборите и постъпилите заявления, могат да бъдат подредени в следната
последователност:
1.През месец декември 2019г. (04.12.2019г.), Контролният съвет провери
законосъобразността на проведените избори от Общото събрание на ТрУ, което
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се проведе на 27.11.2019 г. за: Ректор, Контролен съвет, Председател на ОС.
Представени са протоколи от заседанието на общото събрание, протоколи от
мандатната комисия и протоколи от изборната комисия. Не са установени
нарушения по изборните процедури. Представената пред Контролният съвет
документация даде основание на Контролния съвет да приеме изборните
резултати за законосъобразни.
2.През месец декември 2019г. (18.12.2019г.), Контролният съвет разгледа
постъпило заявление от Медицински Факултет, във връзка с нарушения в
процедура при обявяване на конкурс за асистент по паразитология. След
направените обсъждания и изказвания КС взе следното решение: КС ще обсъди
подаденото заявление, след като получи писмено становище от ректора, в
съответствие на чл. 9 от правилника на кс.
Контролният съвет провери законосъобразността на проведените избори
за:
 Академичен съвет от Общото събрание на Тракийски университет;
 Ръководни органи в Медицински факултет при Тракийски университет;
 Ръководни органи в Педагогически факултет при Тракийски университет;
 Ръководни органи във Факултет „Техника и технологии“ при Тракийски
университет;
 Ръководни органи в ДИПКУ при Тракийски университет.
Контролният съвет прие за законосъобразна процедурата по проведените
избори и ги докладва своевременно пред Академичния съвет на ТрУ.
3.През месец януари 2020г. (21.01.2020г.), Контролният съвет разгледа
постъпило заявление от Медицински Факултет. Относно повторно преброяване
на бюлетините от избора за факултетен съвет на МФ. След направените
обсъждания и изказвания КС взе следното решение: КС не притежава
правомощия да предизвика ново преброяване на бюлетините от проведени
избори, нито да променя решенията на колективните ръководни органи. Той
може само да утвърди законосъобразността на направения избор.
Контролният съвет провери законосъобразността на проведените избори
за:
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 Заместник-ректори на Тракийски университет от Академичния съвет;
 Ръководни органи в Аграрен факултет при Тракийски университет;
 Ръководни органи във Ветеринарномедицински факултет при Тракийски
университет;
 Ръководни органи в Стопански факултет при Тракийски университет;
 Ръководни органи в Медицински колеж при Тракийски университет.
От представената на Контролния съвет документация не се установиха
нарушения в процедурите за избор и те бяха приети за законосъобразни.
4.През месец януари 2020г. (28.01.2020г.), Контролният съвет провери
законосъобразността на проведените избори за:
 Заместник-декани на Аграрен факултет;
 Заместник-декани на Ветеринарномедицински факултет;
 Заместник-декани на Медицински факултет;
 Заместник-декани на Стопански факултет;
 Заместник-декани на Факултет “Техника и технологии”.
Контролният съвет разгледа детайлно внесените писмени материали и
прие за законосъобразни проведените процедури по избора в съответните
факултети.
5.През месец февруари 2020г. (26.02.2020г.), Контролният съвет обсъди
Бюджета за 2020 година на Тракийски университет. Изпълнявайки задълженията
си по чл.34а, ал.3, т.2 от ЗВО, след направените обсъждания и изказвания КС взе
следното решение: бюджетът на тракийски университет и структурните му звена
за 2020 г. е изготвен съгласно изискванията на принципала – МОН, закона за
бюджета на Р България, закона за счетоводството и другите нормативни
документи в тази област и може да бъде приет от АС.
Контролният съвет провери законосъобразността на проведените избори
за:
 Заместник-декани на Педагогически факултет;
 Заместник-директор на ДИПКУ;
 Заместник-директор на Медицински колеж;
 Ръководител катедри в Педагогически факултет;
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
www.unisz-iso.org

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

-

СТАРА ЗАГОРА

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Вид на документа:

№ на документа:

Оперативен документ

4.2.3_OD_1.7

Име на документа

Отчет

Издание: 1.0
В сила от: 14.09.2011
Страница: 5 от 7

 Ръководител катедри във Ветеринарномедицински факултет;
 Ръководител катедри във Факултет „Техника и технологии“.
От представената на Контролния съвет документация не се установиха
нарушения в процедурите за избор в посочените факултети и катедри и те бяха
приети за законосъобразни.
6.През юни 2020г. (23.06.2020г.), Контролният съвет обсъди
законосъобразността на проведените избори за заместник-декан на Стопански
факултет. Контролният съвет разгледа внимателно внесените писмени материали
и прие за законосъобразна проведената процедура по избора в Стопански
факултет.
7.През юли 2020г. (07.07.2020г.), Контролният съвет провери и обсъди
законосъобразността на проведените избори за:
 Ръководител катедри във Ветеринарномедицински факултет;
 Ръководител катедри в Медицински факултет;
 Ръководител катедри в Аграрен факултет;
 Заместник-директор на ДИПКУ.
От представената на Контролния съвет документация не се установиха
нарушения в процедурите за избор в посочените факултети и департамент и те
бяха приети за законосъобразни.
8.През юли 2020г. (15.07.2020г.), Контролният съвет провери и обсъди
законосъобразността на проведени избори за ръководител катедри в ДИПКУ.
След направените обсъждания и изказвания КС взе следните решения:
 Приема за законосъобразна процедурата по избора на ръководител на
катедра „Хуманитарни науки“ в ДИПКУ, съгласно протоколите от
катедрените съвети, съвета на департамента и постъпили заявления;
 Не приема за законосъобразен изборът на ръководител на катедра
„Природонаучни дисциплини и технологии“, поради нарушение на чл.23
от Правилника на ДИПКУ и препоръча да бъде проведен повторен избор,
като изборната процедура бъде съобразена с чл. 31, ал.4, ал.7 от закона за
висше образование.
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9.През октомври 2020г. (20.10.2020г.), Контролният съвет провери и
обсъди законосъобразността на проведени избори за ръководител катедра в
Стопански факултет. Контролният съвет разгледа детайлно внесените писмени
материали и прие за законосъобразна проведената процедура по избора в
Стопански факултет.
10.През декември 2020г. (15.12.2020г.), Контролният съвет обсъди
законосъобразността на проведени избори за:
 Ръководители на катедри в Аграрен факултет;
 Попълване състава на факултетния съвет от Общото събрание на
Педагогически факултет;
 Заместник-декан и научен секретар на Педагогически факултет.
От представената на Контролния съвет документация не се установиха
нарушения в процедурите за избор в посочените факултети и катедри и те бяха
приети за законосъобразни.
11.През януари 2021г. (29.01.2021г.), Контролният съвет обсъди
законосъобразността на проведени избори за ръководител катедра в Аграрен
факултет. След преглеждане на постъпилите документи, направените
обсъждания и изказвания КС взе следното решение: връща процедурата по
избор на ръководител катедра „Морфология, физиология и хранена на
животните“ при Аграрен факултет за преразглеждане и вземане на ново решение
от факултетния съвет на АФ.
12.През февруари 2021г. (03.02.2021г.), Контролният съвет обсъди
законосъобразността на проведени избори за:
 Ръководител катедри в Медицински факултет;
 Ръководител катедра в Аграрен факултет.
От представената на Контролния съвет документация не се установиха
нарушения в процедурите за избор в посочените факултети и катедри и те бяха
приети за законосъобразни.
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
www.unisz-iso.org
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Уважаеми членове на Общото събрание,
Представеният отчет на Контролния съвет е съобразен със законово
регламентираната му дейност в изпълнение на ЗВО и Правилник за устройство,
дейност и управление на Тракийски университет (ПУДУТрУ).
Вярвам, че новоизбраните председател и членове на Контролния съвет ще
продължат да работят в посока за реализиране стратегията на Тракийски
университет, съобразена с общите интереси на студенти, преподаватели и
служители.
Изказвам благодарност към ректорското ръководство и към всички колеги,
за съвместната работа, при решаването на въпросите отправени към Контролния
съвет.

10.06.2021г.
гр. Стара Загора

Зам. председател на Контролния съвет
Доц.д-р инж. Златин Димитров Златев
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