ПРАВИЛНИК

За дейността на Контролния съвет
при
ЮЗУ “Неофит Рилски”
Благоевград

ГЛАВАПЪРВА
Общи положения
Чл.1 Правилникът за дейността на Контролния съвет към ЮЗУ ”Неофит Рилски”Благоевград урежда състава и организацията на дейност на Контролния съвет
Чл.2 Контролният съвет е орган за вътрешен контрол върху дейността на структурните
звена на Университета и неговите органи на управление, администрацията и
обслужващия персонал.
Чл.3 Контролният съвет се състои от 5 члена – председател, зам. председател и 3
членове, от които един е представител на Студентския съвет, а останалите са
хабилитирани лица.
Чл.4 Контролният съвет осъществява дейността си, като се съобразява с академичната
автономия.
Чл.5 Университетът осигурява материалната база, средствата и организационни
условия, необходими за дейността на Контролния съвет.
Чл.6 Техническото обслужване на Контролния съвет се осъществява от определено от
Ректора лице от обслужващия персонал в Университета.

ГЛАВАВТОРА
Правомощия и контролни функции на КС

Чл.7 {1} Контролният съвет заседава един път на месец, както и въз основа на сезиране.
{2} За заседание членовете на Контролния съвет се уведомяват една седмица по-рано.
{3} Заседанията на Контролния съвет се считат за редовни ако присъстват най-малко
2/3 от членовете му.
{4} При вземане на решение от Контролния съвет въз основа на сезиране, авторът на
сигнала се уведомява в 5 – дневен срок, след постановяване на решението.
{5} За всяко заседание на Контролния съвет се води протокол, който се подписва от
лицето, водещо протокола и от председателстващия заседанието.
{6} Поправки в протокола от заседание на Контролния съвет могат да се изискват най –
късно до следващото заседание, като се внасят с решение на съвета.
Чл.8 {1} Контролният съвет упражнява контрол за спазване на ЗВО и допълващите го
нормативни актове, както и приетите от Общото събрание правилници и решения на
Академическия съвет. /съгл.чл.34,ал.3 от ЗВО/.
{2} Контролният съвет изразява становище за законосъобразност по:
а/ проекто-бюджета на Университета;
б/ приемане и разходване бюджета на Университета;
в/ актове на органите за управление на Университета и на структурните му звена;
г/ реда и назначаването на административно – помощния персонал и академичния
състав съгласно ЗВО;
{3} Контролният съвет изразява, поискано по установения ред становище и относно:
а/ промени в Правилника за устройството и дейността на Университета и други
университетски актове с нормативно значение;
б/ откриване, закриване и преобразуване на структурни звена на Университета;

{4} При установяване на нарушения на законодателството и на вътрешните актове на
Университета Контролният съвет:
а/ обявява съответния акт за незаконен и изисква отмяната му;
б/ уведомява Ректора, Академическия състав и други органи, компетентни по
установеното закононарушение;
в/ може да предложи на органите на управление на Университета и структурните му
звена мерки за предотвратяване или преустановяване на нарушение на
законодателството и на вътрешните актове на Университета и ако е извършено
престъпление уведомява съответните органи;
{5} Контролният съвет не разглежда и не се произнася по жалби на работници и
служители от трудовоправен характер, както и по индивидуални спорове между
работници и служители и Университета или лични спорове.
Чл.9 {1} Контролният съвет осъществява дейността си чрез проверки, участие в
заседания на органи на управление на Университета и неговите структурни звена,
изразяване на мнения и др.
{2} Контролният съвет осъществява проверки самостоятелно или съвместно с други
органи.
{3} Проверките се осъществяват въз основа на сезиране или по искане на
университетски органи към заинтересовани членове на академичната общност.
{4} Право да сезират Контролния съвет имат органите на управление на Университета
и на неговите структурни звена, както и всеки член на академичната общност. При
проверка въз основа на сезиране, Контролният съвет се произнася по случая в
едномесечен срок от получаване на сигнала
{5} Председателят на Контролния съвет или определен от него член следва да
присъства на заседанията на Академическия съвет на Университета и на колективните
органи на управление на неговите структурни звена. Контролния съвет се уведомява за
заседанията на Академическия съвет и му се предоставят дневния ред и предвидените
за обсъждане писмени материали.
{6} Всеки член на Контролния съвет има право да се запознава с протоколите от заседанията на
Академическия съвет и на колективните органи на управление на структурните звена на
Университета, както и с всеки акт, отнасящ се до функциите на Контролния съвет.

Правилникът е разработен въз основа на разпоредбите в Закона за висшето образование
и Правилник за устройството и дейността на ЮЗУ “ Неофит Рилски” – Благоевград.
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