
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И СТАТУТА  
НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА ХТМУ 

I. Общи положения 

Чл.1. Този правилник урежда статута и дейността на Контролния съвет 
(КС) на ХТМУ. 

Чл.2. Правилникът е разработен на основание чл.34а, ал.4 от ЗВО, чл.28 
от Правилника за устройство и дейността (ПУД) на ХТМУ, Закона за 
държавния бюджет и приетите постановления на Министерски съвет за 
изпълнение на Държавния бюджет. 

II. Статут и структура на КС 

Чл.З. КС е орган за вътрешен контрол върху дейността на ХТМУ в 
съответствие със ЗВО. 

Чл.4. Числеността на КС се определя от УОС. КС се състои от 
председател, зам. председател и членове, които са хабилитирани лица и 
един представител на студентския съвет. 

Чл.5. Членовете на КС се избират с тайно гласуване от 
Университетското общо събрание (УОС) за срока на мандата на УОС. 

Чл.6. Членовете на КС не могат да бъдат членове на Академичния съвет 
на ХТМУ, както и зам. ректори, декани или директори на департаменти  

Чл.7. Заседанията на КС се провеждат съгласно член 8 от ПУД на 
ХТМУ. 

Чл.8. 3аседанията се ръководят от председателя на КС, който определя 
и дневния ред, а при продължително отсъствие, от зам.председателя. 

Чл.9. По постъпили жалби и сигнали за извършени нарушения от 
колективните органи за управление или от лицата на ръководни длъжности, 
КС се произнася с решение относно допустимостта на съответния акт 
/решение или заповед/, а по всички останали въпроси - с мотивирани 
становища. 

Чл.10. Решенията и становищата КС приема с обикновено мнозинство. 

III. Правомощия на КС 

Чл. 11. Контролният съвет: 
(1) Проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на 

ХТМУ, на неговите основни звена в едномесечен срок от провеждането им 
и докладва на Академичния съвет за резултатите от проверката. 

(2) Изготвя становище по проекта на бюджет на ХТМУ и изпълнението 
му и ги докладва пред АС и УОС. 

(3) Участва в проверките по чл.58а от ЗВО. 
(4) Докладва за своята дейност пред УОС най-малко веднъж годишно. 
Чл.12 (1) Жалбите, сигналите и предложенията се подават до органите, 

които непосредствено ръководят и контролират органите и лицата, за чиито 
незаконни или неправилни действия се съобщава или се прави оплакването. 
Преписи от същите могат да се изпращат и до по-горестоящи органи. 

           (2) КС приема за разглеждане писмени жалби, сигнали и 
предложения само по окончателно взети решения или при мълчалив отказ 

от страна на колективните органи за управление на ХТМУ, както и по 
заповеди на ръководните лица. Същите следва да бъдат оформени по 
надлежния ред - подадени в деловодството с входящи номера, като за 
целта КС образува преписка. 

Чл.1З. Устни сигнали жалби и предложения не се приемат и не се 
разглеждат. 

Чл.14. По анонимни сигнали, жалби и предложения КС не образува 
преписки. 

Чл.15. Когато сигналът, жалбата или предложението е адресирано и 
до друга инстанция в ХТМУ, то съответната инстанция е длъжна 
писмено да уведоми КС за становището си. 

Чл.16. КС се произнася с решение по допустимостта на жалбите, 
сигналите и предложенията в срок от 14 дни, считано от датата на 
подаването им, а във всички останали случаи - със становище в срок от 
30 дни. За решенията и становищата си КС уведомява писмено 
съответните органи за управление и ръководните лица, както и 
подателите на жалбите, сигналите и предложенията. 

Чл.17. КС изпраща писменото си становище по образуваните 
преписки до съответния колективен орган или ръководител за вземане на 
решение съобразно законовите разпоредби. 

Чл.18. Постъпилите жалби, сигнали и предложения се възлагат на 
един от членовете на КС за проверка, докладване и изработване на 
проект за становище или решение по допустимостта на жалбата, сигнала 
или предложението най-малко една седмица преди насроченото 
заседание. 

Чл.19. По изключение, при сериозни нарушения на законовите 
разпоредби, описани в жалбите, сигналите и предложенията, КС може да 
покани за участие в заседанието си представители на органа, чийто акт 
се обжалва  

IV. Взаимоотношения с ръководството  и администрацията на 
ХТМУ 

Чл.21. Административното обслужване на КС и събирането на 
информация, необходима за осъществяване на неговата дейност, се 
извършва по ред, определен със заповед на Ректора. 

Чл.22. Членовете на КС отправят писмено искане за изготвяне на 
писмено становище от Гл.юрисконсулт във връзка с образувани 
преписки по подадени жалби, сигнали и предложения. 

Чл.23. Председателят на КС присъства на заседанията на АС, а на 
заседанията на PC - при необходимост. 

IV. Заключителни разпоредби 

§1. Настоящият правилник е неразделна част от Правилника за 
устройството и дейността на ХТМУ. 

§2. Всички изменения и допълнения на този правилник, 
произтичащи от измененията в ЗВО, се приемат от УОС  

§3. Настоящият правилник е приет от УОС на 30.11.2004г. 
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