ОТЧЕТ
за дейността на Контролния съвет
на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”
за периода 01.03.2011 г. – 20.04.2015 г.
През изтеклия мандат дейността на Контролния съвет на ПУ се ръководеше от
правомощията, дадени му от Закона за висшето образование и Правилника за
устройството и дейността на университета. Съгласно тези правомощия пред
Контролния съвет стояха две основни задачи: 1) Проверка на законосъобразността
на всички основни и частични избори за ръководни органи и кадри на
университета; 2) Изготвяне на становища по проектобюджетите на университета и
тяхното изпълнение.
За законосъобразността на изборите на ръководни органи и кадри детайлно
бяха проверени:
1) Проведените на 28.02.2011 г. от ОС на ПУ избори за нов мандат на:
председател и зам. председател на ОС на университета; председател, зам.
председател и членове на Контролния съвет; ректор и членове на АС.
2) Проведените от новоизбрания АС избори за: зам. ректори; директори на
филиалите и колежа и членове на техните съвети.
3) Проведените от факултетните ОС избори за нов мандат на: председател и
зам. председател на съответното ОС; декан и членове на съответния ФС.
4) Проведените от новоизбраните ФС избори за зам. декани.
5) Проведените от катедрените съвети избори за ръководители на катедри и
утвърждаването им от съответния ФС.
6) Проведените поради възникнала необходимост за актуализиране на
различни управленски структури частични избори на ръководни кадри, а
именно за: зам. ректор; директори на филиалите; ръководители на катедри;
членове на факултетни съвети.
Резултатите от проверките бяха обсъждани на 25 заседания на Контролния
съвет, като взетите решения относно законосъобразността на проведените избори
бяха докладвани на заседания на АС.
В процеса на проверките бяха констатирани някои нарушения. Част от тях по
указание на Контролния съвет се отстраняваха преди изготвяне на съответния
доклад до Академичния съвет, а други – след този доклад чрез повторна процедура
за съответния избор. Трябва да се отбележи, че констатираните нарушения
преобладаваха в началото на отчетния период.
Контролният съвет отдели голямо внимание на подготвяните бюджети на
университета и на касовото им изпълнение. На заседанията на Контролния съвет,
свързани с обсъждането на бюджетни въпроси, винаги присъстваше главният
счетоводител на Университета (в началото на мандата г-н Стоил Киров, а след
неговото пенсиониране – г-жа Лиляна Петкова). Приетите от Контролния съвет
становища по тези въпроси бяха докладвани на АС. Констатирано беше, че
касовото изпълнение на бюджетите за 2011, 2012, 2013 и 2014 г. е протекло
нормално, а разпределението на бюджетите за 2012, 2013, 2014 и 2015 г. осигурява
осъществяването на главните задачи на университета, а именно: 1) обучението за
трите ОКС, за ОНС „Доктор“ и за допълнителните професионални квалификации;
2) провеждането на научно-изследователска дейност.
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Още в началото на мандата Контролният съвет изпрати писмо до деканите на
факултетите и директорите на филиалите и колежа, в което беше указан начинът за
предоставяне в Контролния съвет на документацията по провежданите избори.
Много полезни за работата на Контролния съвет бяха следните изготвени от
екипи на Юридическия факултет на ПУ становища:
− Становище относно правните последици, произтичащи от вида на трудовия
договор на лицата от академичния състав на висше училище;
− Становище относно асистентите, назначени на първи ОТД и втори ОТД по
§4д, т.1 от ЗВО.
По молба на някои факултети Контролният съвет изготви „Указание относно
преустановяване членството в органите на управление на факултет поради
отпадане на правното основание на членството в тях“.
По време на мандата Контролният съвет отговори на всички адресирани до него
писма, а именно: на писма от дирекцията „Висше образование“ към МОМН във
връзка с жалби на пенсиониран преподавател от колежа в Смолян относно
законосъобразността на избор на директор на колежа; на жалба на преподавател от
Физическия факултет във връзка със законосъобразността на избор на ръководител
на катедра; на жалба на преподавател от филиала на ПУ в Кърджали във връзка със
законосъобразността на избор на директор на Филиала.
Накрая, благодаря на всички членове на Контролния съвет за съвместната
ни работа.
От името на Контролния съвет изказвам благодарност към ръководството
на университета, към ръководствата на факултетите, филиалите и колежа,
към Финансово-счетоводния отдел и към отдела „Управление на човешките
ресурси“ за своевременното представяне на необходимата документация във
връзка с нашата работа.
Настоящият отчет е приет на заседание на Контролния съвет, проведено на 20.03.2015 г.

20.04.2015 г.

Председател на Контролния съвет :

(проф. д-р Димитър Мекеров)
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