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ОТЧЕТ 
 

за дейността на Контролния съвет при Тракийски университет 

за периода 01.07.2021 г. - 01. 06.2022 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.33, ал.1 от Правилника за структурата и дейността 

на Тракийски университет /ПСДТрУ/, Контролният съвет изразява становища за 

законосъобразност:  

 на изборите за ръководни органи на Университета и неговите структурни 

звена 

 изготвяне на становище по проекта на бюджета на Университета 

 участва в проверките по чл. 58а от ЗВО 

 

 През отчетния период Контролният съвет е провел 5 редовни заседания и са 

взети 11 решения, които могат да бъдат подредени в следната последователност: 

 

1. През месец юли 2021 г. (07.07.2021 г.) Контролният съвет провери 

законосъобразността на проведените избори за ръководни органи на Тракийски 

университет, избори за ръководни органи и ръководител катедри на 

Ветеринарномедицински факултет и избори за ръководител катедри в 

Медицински факултет. Не бяха установени нарушения по изборните процедури. 

Представената документация даде основание на Контролния съвет да приеме 

изборните резултати за законосъобразни. 
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2. През месец октомври 2021 г. (08.10.2021 г.)  Контролния съвет провери 

законосъобразността на проведените избори за ръководни органи във Факултет 

„Техника и технологии“ и Стопански факултет при Тракийски университет. Не 

бяха установени нарушения по изборните процедури. Представената 

документация даде основание на Контролния съвет да приеме изборните 

резултати за законосъобразни. 

 

3. През месец декември 2021 г. (09.12.2021 г.)  Контролния съвет провери 

законосъобразността на проведените избори за ръководни органи в  Медицински 

факултет и ръководител катедра в Медицински факултет при Тракийски 

университет. Не бяха установени нарушения по изборните процедури. 

Представената документация даде основание на Контролния съвет да приеме 

изборните резултати за законосъобразни. 

 

4. През месец февруари 2022 г. (15.02.2022 г.) Контролния съвет провери 

законосъобразността на проведените избори за ръководни органи в ДИПКУ при 

Тракийски университет. Не бяха установени нарушения по изборните процедури.  

Представената документация даде основание на Контролния съвет да приеме 

изборните резултати за законосъобразни. 

 

5. През месец април 2022 г. (04.04.2022 г.) Контролният съвет обсъди Бюджета 

за 2022 г. на Тракийски университет. Изпълнявайки задълженията си по чл.34а, 

ал.3, т.2 от Закона за висше образование и чл.36, ал.2, т.4 от Правилника за 

структурата и дейността на Тракийския университет, след направените 

обсъждания и изказвания КС взе следното решение: бюджетът на тракийски 

университет и структурните му звена за 2022 г. е изготвен съгласно изискванията 

на принципала - МОН, закона за бюджета на Република България, закона за 

счетоводството и другите нормативни документи в тази област и може да бъде 

приет от Академичният съвет. 
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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 структурата и 

дейността на Тракийски университет (ПСДТрУ). 

  

Изказвам благодарност към ректорското ръководство и към всички колеги, 

за съвместната работа, при решаването на въпросите отправени към Контролния 

съвет. 

 

 

 

               Председател на Контролния съвет 

      проф. дн Радостин Стефанов Симеонов  
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