
                                                    

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 

 

 

ГГООДДИИШШЕЕНН  ДДООККЛЛААДД    

ЗЗАА  ДДЕЕЙЙННООССТТТТАА  ННАА  ККООННТТРРООЛЛННИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  ННАА  

УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА  ППОО  ХХРРААННИИТТЕЕЛЛННИИ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  --

ППЛЛООВВДДИИВВ  ЗЗАА  ППЕЕРРИИООДДАА  мм..  II..  22002222  --  мм..  XXIIII..22002222  гг..  

  

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 2022 - декември 2022 г. проведе 

десет заседания, отразени с Протоколи от № 17 до № 26. Броят на 

заседанията отговаря на изискванията на чл. 9. (1) от ПУД на КС на УХТ - 

Пловдив. 

На първото заседание, проведено на 07.03.2022 г. са разгледани 

постъпилите материали от проведеното Общо събрание на Стопански 

факултет и направения частичен избор за попълване състава на Факултетния 

съвет на Стопански факултет. Приети са Становище и решение на КС за 

законосъобразността на проведените избори. 

На второто заседание на КС от 24.03.2022 г. са разгледани постъпилите 

материали по актуализацията на бюджета на УХТ за 2021 г. Обсъдени и 

приети са Становище и Решение на КС във връзка с предлаганата 

актуализация на бюджета на УХТ за 2021 г. Направена е препоръка към 

членовете на Академичния съвет за приемане на предлаганата актуализация 

на бюджета. 

Третото заседание за периода е проведено на 12.04.2022 г. и на него са 

разгледани постъпилите материали от проведеното ОС на УХТ - Пловдив и 

направения частичен избор за попълване състава на Академичния съвет, 

както и от провеното ОС на Технически факултет, на който е направен избор 

на Декан на Технически факултет и частичен избор за попълване състава на 

ФС на Технически факултет. След разглеждане и обсъждане на документите 

от КС са взети решения и е изготвен доклад за законосъобразността на 

проведените Общи събрания на УХТ и Технически факултет, както и на 



направените частични избори за попълване съставите на АС и на ФС на 

Технически факултет и избор на Декан на Технически факултет. 

На четвъртото заседание, проведено на 18.04.2022 г., е обсъден проектът 

на бюджет на УХТ - Пловдив и на бюджетите на основните му звена за 2022 

г. и е прието Становище и Решение по него. Направена е препоръка към 

членовете на Академичния съвет за приемане на предлагания бюджет на 

УХТ и на бюджетите на основните му звена за 2022 г. 

На петото /22.06.2022 г./ и шестото /12.10.2022/ г. заседания за периода 

са разгледани постъпилите материали по актуализацията на бюджета на УХТ 

за 2022 г. Обсъдени и приети са Становища и Решения на КС във връзка с 

предлаганите актуализации на бюджета на УХТ за 2022 г. Направени са 

препоръки към членовете на Академичния съвет за приемане на 

предлаганите от Главния счетоводител актуализации на бюджета на УХТ за 

2022 г. На петото заседание е приет и Годишния отчет за дейността на 

Контролния съвет на УХТ - Пловдив за периода  мм..  II..  22002211  --  мм..  XXIIII..  22002211  гг..,,  

ддооккллааддвваанн  ппрреедд  ООСС  ннаа  УУннииввееррссииттееттаа  ннаа  1111..1111..22002222  гг..  

На седмото заседание на Контролния съвет /проведено на 31.10.2022 г./ са 

разгледани постъпилите материали от проведеното ОС на Технологичен 

факултет. След разглеждане на документите и обсъждане, от КС е взето 

решение и е изготвен доклад за законосъобразността на проведеното Общо 

събрание на Технологичен факултет, както и на направения частичен избор 

за попълване състава на ФС на Технологичен факултет.  

Осмото заседание за периода  е проведено на 09.11.2022 г., и на него са 

разгледани: 

1. Постъпилите материалите относно проведеното Общо събрание на 

Технически факултет и проведения частичен избор за попълване състава на 

ФС на Технически факултет, по което от КС е взето решение и е изготвен 

доклад за тяхната законосъобразност; 



2. Писмо от Зам.-председателя на Студентски съвет при УХТ-Пловдив, 

относно качена в сайта на УХТ жалба от студенти и докторанти към УХТ. 

След като се запозна със случая, от името на КС е изпратено писмо до Зам.-

председателя на СС при УХТ - Пловдив, в отговор на подадените доклад, 

сигнал и писмо до Контролния съвет; 

3. Докладна записка от Зам.-председателя на ОС на УХТ - Пловдив за 

Становище на КС, относно законосъобразността на избора за попълване на 

квотата на представителите на студентите и докторантите в ОС на УХТ, 

проведен от ОСС в УХТ на 09.06.2022 г. След разглеждане и обсъждане на 

предоставените документи от КС са взети решения и е изготвен доклад за 

законосъобразността на проведените избори. 

4. Докладна записка от Директора на ДЕОФВС, по която не е взето 

отношение, тъй като има информативен характер. 

На деветото заседание от 28.11.2022 г. е разгледана Докладна записка от 

Зам.-председателя на ОС на УХТ - Пловдив за Становище на КС, относно 

законосъобразността на избора и структурата на квотата на представителите 

на студентите и докторантите в ОС на УХТ, проведен от ОСС на 21.11.2022 

г. След разглеждане и обсъждане на предоставените документи от КС е взето 

решение за законосъобразността на проведените избори и е изготвен доклад 

до Зам.- председателя на ОС на УХТ. 

Последното десето заседание е проведено на 11.12.2022 г.  и на него са 

разгледани постъпилите материали по актуализацията на бюджета на УХТ за 

2022 г. Приети са Становище и Решение на КС и е направена препоръка към 

членовете на Академичния съвет за приемане на предлаганата актуализация.  

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 01.02.2023 г., отразено с протокол №28/01.02.2023 г. 

 

 

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

                                                                        /доц. д-р инж. Иван Киряков/ 
 


