
          До ОБЩОТО СЪБРАНИЕ   
на АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ 

Пловдив 

 

ДОКЛАД 

 

(обобщен отчет) 

 

НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ 

 ПРИ  

АУ - ПЛОВДИВ 

 

за дейността в периода 03 февруари 2016 г. –  30 януари 2020 г. 

 

/ на основание чл. 34а, ал(3) т.4 от Закона за висшето образование (ЗВО) и чл.50, ал.1 т.5 от Правилника 

за устройство и дейността на Аграрен университет-Пловдив (ПУДАУ) / 

 

 Контролният съвет на Аграрен университет – Пловдив (КСАУ) за мандат (2016-2020г.) действа, 

като орган на вътрешен контрол на АУ, в съответствие с избора си на основание чл. 29, ал. (3) от ЗВО от 

03 февруари 2016. От тази дата, до датата на публикуване на доклада, КСАУ отчита следното:  

 

1. КСАУ (Становище Р-399/22.02.2016 г.) се произнесе по повод проверка на 

законосъобразността при избора на Председател на КС на АУ, Зам. председател на КС на АУ, Членове на 

КС на АУ-Пловдив. (Особен ред при извършване на проверката на Председател, Зам. председател и 

членове на КС). 

 

2. КСАУ (Становище  Р-399/22.02.16г.) се произнесе по повод проверка на законосъобразността 

при избора на Председател на ОС на АУ, Зам. председател на ОС на АУ, Ректор на АУ-Пловдив.  

 

3. КСАУ (Становища с номера: Р-597/15.03.16г.; Р-598/15.03.16г.; Р-599/15.03.16г.) се произнесе 

по повод проверка на законосъобразността при избора на Декани на факултетите при АУ, както следва: 

Екология и растителна защита; Агрономство; Лозаро-градинарство; Икономика.  

 

4. КСАУ (Становища с номера: Р-597/15.03.16г.; Р-598/15.03.16г.; Р-599/15.03.16г.; Р-

1008/15.04.16г.).се произнесе по повод проверка на законосъобразността при избора на Членове на 



факултетните съвети при, четирите факултета на АУ, както следва: Екология и растителна защита; 

Агрономство; Лозаро-градинарство; Икономика. 

 

5. КСАУ (Становища с номера: Р-916/07.04.16г.; Р-914/07.04.16г.; Р912/07.04.16г.; Р-

1110/25.04.16г. ) се произнесе по повод проверка на законосъобразността на изборите за Зам. Декани на 

четирите факултета при АУ. В икономическия факултет, заради проведени частични избори е извършена 

повторна проверка.  

  

6. КСАУ се произнесе по повод проверка на законосъобразността на изборите за Ръководител 

катедра в действащите катедри, при четирите факултета на АУ. По реда от по-горе становища с номера: 

Р-917/07.04.2016г.; Р-915/07.04.16г.; Р-913/07.04.2016г.; Р-1109/25.04.16г.; Р-1453/06.06.16г. Уведомени са 

АС на АУ, четирите ФС при факултетите на АУ, всеки един от Катедрените съвети при съответните 

катедри. 

 

7. КСАУ се произнесе по повод проверка на законосъобразността на Бюджети. 2016 г. и 2017 г. 

(Становища Р-529/10.03.16г.; Р-353/13.02.2017г.) 

 

8. КСАУ (Становище Р-2576/03.11.16г. )се произнесе по повод жалба с оплакване за 

незаконосъобразност на решение на ФС при Факултет по икономика. 

 

9. КСАУ (Становище Р-600/15.03.16г.) се произнесе относно изпълнение по изпълнението на 

Бюджет 2015г. (Решение относно, задължението единствено за бъдещ инцидентен контрол по повод 

изпълнение на бюджета и спазване на бюджетната дисциплина в останалата част на мандата).  

 

10.  КСАУ (Становище Р-359/17.02.16г.) се произнесе по повод спор от етичен характер.  

 

11.  КСАУ (Писмо Р-861/04.04.16г.; Становище Р-861/04.04.2016г.) се произнесе по сигнал, по 

повод законосъобразност на процедура по обучение на докторант, във връзка с евентуално придобиване 

на ОНС „Доктор“.  

 

12.  КСАУ (становище Р-202/30.01.17г.) се произнесе по сигнал, по повод законосъобразност на 

процедура по придобиване на ОНС „Доктор“.  

 

13.  КСАУ извърши проверка по сигнал във връзка със законосъобразността на провеждане на 

атестационни процедури Агрономически факултет. Писмо Р-677/21.03.16г. Писмо Р-678/21.03.16г. 

Проверката прекратена. 

 



14.  КСАУ извърши проверка по сигнал във връзка със законосъобразността на ползване на 

идентификационни карти за паркинг, издадени от АУ. (Жалба Р-425/23.03.2016г. Становище Р-

778/28.03.16г.) Проверката прекратена.   

 

15.  КСАУ поправи една своя очевидна фактическа грешка. (Становище Р-721/23.03.16 г.) 

 

16.   Жалба подадена на 7 април 2017 от лице външно за Аграрния университет. Становище 

номер  (Р-900/10.04.2017г.). Жалбата не е допусната за разглеждане, поради липса на правен интерес. 

 

17. На 10 май КСАУ (Р-1177/12.05.2017) се произнесе по повод проверка на законосъобразността 

на частични избори при избора на Председател на ОСАУ, Заместник председател на ОС, Зам. 

председател на Контролния съвет. 

 

18. Сигнал от 10.05.2017 г., подаден от служител на АУ-Пловдив на длъжност във факултета по 

„Лозаро-градинарство“. На 14 май  (Р-1198/16.05.2017), КСАУ реши, че предметът на сигнала е изключен 

изрично от компетентността му, поради което следва да се десезира, съответно да не се произнесе по 

изложеният в сигнала въпрос. 

 

19. Сигнал от 16 05.2017 г., подаден от друг служител на АУ-Пловдив на длъжност във факултета 

по „Агрономство“. На 22 май  (Р-1226/22.05.2017 г. ), КСАУ реши, че предметът на сигнала е изключен 

изрично от компетентността на КС, поради което следва да се десезира, съответно да не се произнесе по 

изложеният в сигнала въпрос. 

 

20. Със свое решение от 11.12.2017г. (Р-2854/12.12.2017) КСАУ се произнесе по повод проверка 

на законосъобразността на частични при избора на Ръководител на катедра „Агроекология и опазване на 

околната среда“ при факултет по Раститителна защита.  

 

21. Със свое становище от 01.03.2018 г. КСАУ-Пловдив се произнесе относно проекта на Бюджет 

2018г. Становище (Р-538/01.03.2018г.). 

 

22. Със свое решение от 13.03.2018г. (Р-665/14.03.2018) КСАУ се произнесе по повод проверка на 

законосъобразността на частични при избора на Ръководител на катедра „Математика и информатика“ 

при факултет по икономика.  

 

23. На 26.03.2018 г.  (Р-795/27.03.2018 г.) след сигнал – КСАУ се произнесе по повод проверка на 

законосъобразността на решения на ССАУ за попълване квотата от представители на студенти и 



докторанти в органите на управление на АУ-Пловдив; и относно решение, засягащо законосъобразността 

на нормативния акт, уреждащ Устройство и дейността на СС при АУ- Пловдив.   

 

24.  На 21.05.2018 г. (Р-1431/22.05.2018 г.) КСАУ се произнесе по повод проверка на 

законосъобразността на решения на ОС на факултета по Икономика, по повод провеждане на частични 

избори за Зам. председател на ОС и попълване на членове на факултетния съвет при същия факултет.   

 

25. На 05.09.2018 г. (Р-2142/10.09.2018 г.) КСАУ  извърши проверка и се е произнесъл по сигнал 

от преподавател от катедра „Механизация“, по повод жалба проведен избор за длъжността главен 

асистент.  

 

26. На 14.09.2018 г. (Р-2211/17.09.2018 г.)  КСАУ извърши проверка и се е произнесе по сигнал от 

преподавател от катедра „Механизация“, по повод проведен избор за длъжността главен асистент.  

 

27. На 26.09.2018 г. (Р-2309/26.09.2018 г.)  КСАУ извърши проверка и се е произнесе по сигнал от 

преподавател от катедра Механизация, по повод проведен избор за длъжността главен асистент.  

 

28. На 26.09.2018 г. (Р-2310/26.09.2018 г.)  КСАУ извърши проверка и се е произнесе по сигнал от 

преподавател от катедра Механизация, по повод проведен избор за длъжността главен асистент.  

 

29. На 10.01.2019 г. (Р-86/14.01.2018 г.) КСАУ се произнесе по повод проверка на 

законосъобразността на решения на ОС на АУ – Пловдив за провеждане на частични избори за 

попълване квотата на членове на Контролен съвет и Академичен съвет.   

 

30. На 17.01.2019 г. (Р-134/01.04.2020г.) КСАУ се произнесе по повод проверка на 

законосъобразността на решение на ОС на факултета по „Лозаро - градинарство“ при АУ – Пловдив 

относно частични избори за Декан на факултета. Решението е съобразено и с жалба, имаща за предмет 

едни и същи факти, подадена от преподавател от АУ - Пловдив, член на ОС на същия факултет.  

 

31. На 08.02.2019 г. (Р-344/08.02.2019г.) КСАУ се произнесе по повод проверка на 

законосъобразността на решение на АС на АУ – Пловдив относно бюджета на Аграрен университет 

Пловдив за 2019-та година.   

 

32. На 01.04.2019 г. (Р-907/01.04.2020г.) КСАУ се произнесе по повод проверка на 

законосъобразността на решение на ОС на факултета по „Лозаро - градинарство“, при АУ – Пловдив 

относно частични избори за Зам. декан на факултета.   

 



Таблица: Синтетично представяне на дейността на КСАУ за периода (2016 г.-2020 г.) 
 

  Основание 2016-2017г. 

брой 

2017-2018г. 

брой 

2018-2020г. 

брой 

2016-2020 г. 

общ брой 

1. Самосезиране по повод избори 47 3 5 55 

2. Жалби / Сигнали  5 6 7 18 

3. Спорове  1 0 0 1 

4. Становище по бюджета на АУ 1 1 1 3 

5. Текущи отчети, обобщен отчет 2 1 1 4 

6. Проверки в помощ на текущ контрол 2 0 0 2 

7. Проверка по чл.58 от ЗВО 0 0 0 0 

8. Обсъждания на вътрешно-устройствени, 
нормативни актове (нови/промени)  

5 15 21 41 

9. Върнати актове на колективни органи на 
управление на АУ- чл.2, ал. 3 от ПУДКС  

0 0 0 0 

10. Поправка на очевидна фактическа грешка 1 0 0 1 

11. Писмо от КС 2 1 от Пр. 
на КС 

0 3 

12. Заседания (закрити) 21 12 10 43 

Източник: Информация от архива на КСАУ 

 

Заб. Становища на КСАУ, произтичащи от решения след 30 януари 2020 г. – не са включени в писмената форма на 

настоящия отчет /публикуван на официалната страница Университета/. При наличие на такива, информация за тях 

ще бъде представена на 07 февруари 2020 г., в деня на заседанието на ОС на АУ-Пловдив.   

 

  

31.01.2020 г.    Председател на КС на АУ- Пловдив……............................... 

Аграрен университет - Пловдив 

гр. Пловдив       (доц. д-р М. Георгиев) 


