
                                                    

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ 

 

Контролният съвет е колективен орган за вътрешен контрол върху дей-

ността на Университета по хранителни технологии - Пловдив. Осъществява 

дейността си съгласно чл.34(а) от Закона за висше образование, Правилника 

за устройството и дейността на Университета по хранителни технологии и 

Правилника за устройството и дейността на Контролния съвет на УХТ – 

Пловдив. 

Правата и отговорностите на Контролният съвет, произтичащи от разпо-

редбите на ЗВО, са: 

1. Проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на 

УХТ, на неговите основни звена и/или филиали и докладва на 

Академичния съвет на УХТ за резултатите от проверката; 

2. Изготвя становища по проекта на бюджет на УХТ и изпълнението му и 

докладва пред Академичния съвет и Общото събрание на УХТ; 

3. Участва в проверките по чл. 58а на Закона за висше образование- 

поставяне на изпитна оценка, без да е проведен изпит; изпитване и 

поставяне на оценка на лице, което няма право да се яви на изпит; 

издаване на документ от името на УХТ - Пловдив, на негово основно 

звено и/или филиал, който невярно отразява завършени етапи в 



обучението на студент, докторант или специализант; проява на 

корупция; 

4. Докладва за своята дейност пред Общото събрание на УХТ най-малко 

веднъж годишно; 

5. Прави предложения за промени на Правилника за устройството и 

дейността на УХТ и други предложения съгласно правомощията му. 

Контролният съвет в периода януари 2021- декември 2021 г. проведе общо 

осем заседания, отразени с Протоколи от № 9 до № 16, като 7 от тях са 

проведени неприсъствено. Броят на заседанията отговаря на изискванията на 

чл. 9. (1) от ПУД на КС на УХТ - Пловдив. 

На първото /04.02.2021 г./, второто /20.02.2021 г./ и третото /24.03.2021 г./ 

заседания за периода са разгледани постъпилите материали по актуализацията 

на бюджета на УХТ - на първото за 2020 г., а на второто и третото за 2021 г. 

Обсъдени и приети са Становища и Решения на КС във връзка с предлаганите 

актуализации на бюджета на УХТ за 2020 г. и 2021 г. Направени са препоръка 

към членовете на Академичния съвет за приемане на предлаганите 

актуализации на бюджета на УХТ. 

На четвъртото заседание, проведено на 16.04.2021 г., е приет Годишния 

доклад за дейността на Контролния съвет на УХТ - Пловдив за периода м. 

XII.2019 – м. XII. 2020 г., докладван пред ОС на 25.06.2021 г.

На петото заседание за периода /20.07.2021 г./ са разгледани постъпилите в 

КС материали по проведените заседания на ОС на УХТ и ОС на Технически 

факултет. Приети са становище и решение на КС за законосъобразността на 

проведените избори за попълване състава на АС на УХТ - Пловдив и на ФС на 

Технически факултет. 

На шестото /29.09.2021 г./ и осмото /19.12.2021 г./ заседания за периода са 

разгледани постъпилите материали по актуализацията на бюджета на УХТ за 

2021 г. Обсъдени и приети са Становища и Решения на КС във връзка с 



предлаганите актуализации на бюджета на УХТ за 2021 г. Направени са 

препоръка към членовете на Академичния съвет за приемане на предлаганите 

актуализации на бюджета на УХТ за 2021 г. 

На седмото заседание на КС, проведено на 19.10.2021 г. са разгледани 

материалите от проведените общи събрания на УХТ, Стопански и 

Технологичен факултети. На заседението са приети становище и решение на 

КС за законосъобразността на проведените избори за попълване състава на АС 

на УХТ - Пловдив и на Факултетните съвети на Стопански и Технологичен 

факултети. 

През отчетния период в КС постъпиха една докладна записка и едно 

заявление за достъп до обществена информация. 

Докладна записка е с вх. №790-2/30.03.2021 г. След обсъждане КС на УХТ 

– Пловдив взе единодушно решение, че въпросът повдигнат в тази докладна 

записка не влиза в неговите правомощия. 

Постъпилото Заявление е за достъп до обществена информация и е с вх. 

№ 1521/28.05.2021 г.. Същото е оставено без последствие, тъй като се отнася 

за събитие, случило се извън мандата на настоящия Контролен съвет, за 

разглеждането на което са необходими документи, с каквито настоящият КС 

не разполага. 

През октомври 2021 г. е променен състава на КС. На мястото на излезлия в 

пенсия проф. д-р инж. Димитър Драчев с Доклад на Председателя на ОС на 

УХТ (вх. № 2875/05.10.2021 г.) е назначена проф. д-р инж. Марианна Русева 

Баева, избрана за резервен член от ОС на УХТ през 2019 г. 

Във входящата кореспонденция на Контролния съвет не са постъпили 

писмени сигнали за нарушения, които да предизвикат проверки по чл. 58а на 

Закона за висше образование. 



Настоящият годишен доклад на Контролния съвет на Университета по 

хранителни технологии — Пловдив е обсъден и приет на негово заседание от 

22.06.2022 г., отразено с протокол №21/22.06.2022 г. 

 

 

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

                                                                        /доц. д-р инж. Иван Киряков/ 
 


