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ГЛАВА І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. Този правилник урежда основните положения за устройството и дейността 

на Контролния съвет на ШУ “Епископ Константин Преславски” на основата на 

Закона за висшето образование и Правилника за устройството и дейността на ШУ 

“Епископ Константин Преславски”. 

Чл. 2. Контролният съвет е орган за осъществяване на вътрешен контрол върху 

дейността на ШУ “Епископ Константин Преславски” и неговите структурни звена. 

Чл. 3.  Контролният съвет докладва за своята дейност пред Академическия съвет за 

сведение и пред Общото събрание на Университета. 

Чл. 4.  Контролният съвет осъществява дейността си съгласно правилник, приет от 

Общото събрание на ШУ “Епископ Константин Преславски”.  

Чл. 5.  В своята дейност Контролният съвет е независим от органите за академично 

и административно ръководство на ШУ “Епископ Константин Преславски”. 

Чл. 6.  Мандатът на Контролния съвет е 4 години. 

 

 

ГЛАВА ІІ. УСТРОЙСТВО И СЪСТАВ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ 
 

Чл. 7.  Числеността на Контролния съвет се определя от Общото събрание на ШУ 

“Епископ Константин Преславски” в съответствие със ЗВО. 

Чл. 8. Контролният съвет се състои от председател, заместник-председател и 

членове, от които един е представител на Студентския съвет, а останалите са 

хабилитирани лица на основен трудов договор.. 

Чл. 9.   Членовете на Контролния съвет се избират с тайно гласуване и обикновено 

мнозинство от Общото събрание на ШУ “Епископ Константин Преславски”. 

Чл. 10. Съставът на Контролния съвет се попълва при възникнала необходимост 

чрез избори, реализирани от Общото събрание на Университета. 

Чл. 11.  Председателят, заместник-председателят и членовете на Контролния съвет 

не могат да бъдат: 

(1) членове на Академическия съвет на ШУ “Епископ Константин 

Преславски”; 

(2) заместник-ректори, помощник-ректор; 

(3) ръководители  на основните структурни звена; 

(4) председатели или членове на комисии по избора на ОС на ШУ/ОС на 

основно структурно звено/ФС/СК/СД/катедрени съвети. 

 

  

ГЛАВА ІІІ. ПРАВОМОЩИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ 
 

Чл. 12. (1) Контролният съвет проверява законосъобразността на изборите за 

ръководни органи на ШУ “Епископ Константин Преславски”:  

1. председател на Общото събрание на Университета; 
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2. заместник-председател на Общото събрание на Университета; 

3. председател на Контролния съвет; 

4. заместник-председател на Контролния съвет; 

5. ректор; 

6. заместник-ректори; 

7. членове на Академическия съвет; 

8. членове на Контролния съвет. 

        (2) Контролният съвет проверява законосъобразността на изборите за     

ръководни органи на основните звена на ШУ “Епископ Константин Преславски”: 

1. председател на Общото събрание на структурното звено; 

2. заместник-председател на Общото събрание на структурното звено; 

3. декани и заместник-декани; 

4. директор и заместник-директорите на Департамент за информация, 

квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) – гр. Варна; 

5. директор и заместник-директори на Колежа  – гр. Добрич; 

6. членовете на факултетските съвет; 

7. членовете на Учебно-научния съвет (УНС) на ДИКПО; 

8. членовете на Съвета на  Колежа (СК) – гр. Добрич. 

(3) Контролният съвет проверява законосъобразността на изборите за  

ръководители на катедри, утвърждавани от съветите на основните структурни 

звена на ШУ “Епископ Константин Преславски”. 

(4) Контролният съвет проверява законосъобразността на изборите за заемане 

на академичните длъжности “главен асистент”, “доцент” и “професор”. 

(5) Проверките по ал.1, 2 и 3 се извършват в едномесечен срок от 

провеждането на изборите  и резултатите от проверката се докладват пред 

Академическия съвет. Проверките по ал.4 се извършват в 30-дневен срок от 

провеждането на избора и резултатите от проверката се докладват на ректора. 

Чл. 13.  Контролният съвет  изготвя становище по изпълнението на бюджета на 

ШУ “Епископ Константин Преславски” и го докладва пред Академическия съвет и 

Общото събрание. 

Чл. 14. Контролният съвет  изготвя становище по проекта за бюджет на ШУ 

“Епископ Константин Преславски” и го докладва пред Академическия съвет и 

Общото събрание. 

Чл. 15.  Контролният съвет следи за спазването на Закона за висшето образование, 

Правилника за устройството и дейността на ШУ “Епископ Константин 

Преславски”, правилниците на структурните звена (приети от техните общи 

събрания) и на правилниците, приети от Академическия съвет. 

Чл. 16.  Контролният съвет участва в проверките по чл. 58а от ЗВО   

Чл. 17. В изпълнение на възложените му от ЗВО функции Контролният съвет 

изразява становище за законосъобразност: 

1. на актове на органите за управление на Университета и на неговите 

структурни звена; 

2. на дейността на органите за управление на Университета и на неговите 

структурни звена. 

Чл. 18.  При констатиране на нарушения на законодателството и на вътрешните 

нормативни актове на Университета Контролният съвет уведомява Ректора, 
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Академическия съвет или друг орган по компетентност за установеното 

закононарушение и препоръчва неговата отмяна от органа, който го е постановил. 

Чл. 19. Контролният съвет не разглежда, нито се произнася по жалби на 

работещите в ШУ по въпроси от трудовоправен характер и по спорове между 

работещите в Университета или в неговите структурни звена.  

Чл. 20.  За да осъществява правомощията си по чл. 17, Контролният съвет има 

право да получава всички заповеди на ректора и решенията на Академическия 

съвет. 

Чл. 21.  Когато за осъществяване на правомощията по чл.17 е необходима проверка 

на дейността на структурно звено на ШУ, Контролният съвет се обръща за 

съдействие към ректорското ръководство за организиране на проверката. 

Чл. 22. Контролният съвет докладва за своята дейност пред Общото събрание на 

ШУ най-малко веднъж годишно. 

 

 

ГЛАВА ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА 

КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ 
 

Чл. 23.  Заседанията на Контролния съвет се свикват  с предложение за дневен ред: 

1. по решение на председателя или на заместник-председателя на Контролния 

съвет; 

2. по предложение на ректора; 

3. при писмено искане на най-малко трима от членовете на Контролния съвет 

в 10-дневен срок от депозиране на искането. 

Чл. 24. Заседанията на Контролния съвет са редовни, ако присъстват най-малко 2/3 

от списъчния му състав. При определяне на кворума от списъчния състав на 

Контролния съвет се изключват лицата в отпуск при временна нетрудоспособност, 

поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в 

командировка извън страната, но не повече от 1/4  от броя на лицата в списъчния 

състав.  

Чл. 25.  Дневният ред за всяко заседание на Контролния съвет се обсъжда и приема 

с явно гласуване и обикновено мнозинство в началото на всяко заседание. 

Чл. 26. В началото на всяко заседание се обсъжда, коригира и приема протоколът 

от предишното заседание на Контролния съвет. 

Чл. 27. Контролният съвет осъществява дейността си чрез проверки, участие в 

заседания на органи на управление на ШУ и на негови структурни звена, 

изразяване на мнение и други подходящи за случая форми. 

Чл. 28.  Контролният съвет осъществява проверки самостоятелно или съвместно с 

други органи. Проверките се реализират въз основа на сигнал или самосезиране в 

рамките на законноустановените правомощия на Контролния съвет. Право да 

сезират Контролния съвет имат органите на управление на ШУ и на неговите 

структурни звена, както и всеки член на академичната общност. За резултатите от 

проверката се докладва в едномесечен срок на заседание на Контролния съвет. 

Чл. 29.  Контролният съвет разглежда само писмено внесени материали, подписани 

от вносителя. Когато постъпилите материали са адресирани и до друг орган за 

управление или до ръководна длъжност, то съответният орган или съответното 
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длъжностно лице трябва писмено да уведоми  Контролния съвет за становището си. 

При необходимост Контролният съвет кани за даване на допълнителна информация 

вносителя и други членове на академичната общност. 

Чл. 30.  Контролният съвет взема предварително решение за допустимост на всеки 

въпрос за обсъждане и едва след това приема решения и становища по него. 

Чл. 31. Председателят на Контролния съвет изработва и докладва проект за 

решение или становище по разглеждания въпрос. Председателят може да възложи 

тази дейност на член и/или членове на Контролния съвет поне една седмица преди 

заседанието, насрочено за обсъждане на въпроса. 

Чл. 32.  На заседанието на Контролния съвет се канят да присъстват представители 

на органа, чието решение или заповед се обсъжда. 

Чл. 33. Контролният съвет приема решенията и становищата си с обикновено 

мнозинство, освен ако преди разглеждането на въпроса не е взел друго решение. 

Чл. 34. В седемдневен срок Контролният съвет изпраща приетото решение или 

становище до съответния орган за управление или съответния ръководител за 

вземане на ново решение. 

Чл. 35. Документацията на Контролния съвет (протоколи, решения, становища и 

др.) се оформя от председателя или заместник-председателя на  Контролния съвет. 

Архивът и текущата документация на Контролния съвет се съхраняват при 

условията и по реда за съхраняване на архива на Академическия съвет. 

 

 

ГЛАВА V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ С 

РЪКОВОДСТВОТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ШУ 

“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” 
 

Чл.36. Ръководството и администрацията на ШУ “Епископ Константин 

Преславски”, както и структурните звена са длъжни да съдействат на Контролния 

съвет за събиране на информацията по разглежданите въпроси. 

Чл. 37.  Всеки член на Контролния съвет има право на достъп до документацията 

на Университета, свързана с правомощията на Контролния съвет. При отказ за 

получаване на необходимата документация, се уведомява писмено председателя на 

Контролния съвет. 

Чл. 38.  Членовете на Контролния съвет имат право да участват в заседанията на 

Академическия съвет и съветите на основните структурни звена. 

Чл.39. За изпълнението на задълженията си председателят и заместник-

председателят на Контролния съвет получават възнаграждение, определено с 

решение на Академическия съвет, без да получават намалена учебна натовареност. 

Чл. 40.  За изпълнение на задълженията си Контролният съвет ползва средства за 

командировки, закупуване на консумативи и нормативни актове, за участие в 

квалификационни мероприятия, консултации с външни органи или организации и 

др. 
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ГЛАВА VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Този правилник се приема на основание чл. 34 а, ал. 4 на Закона за висше 

образование, обнародван в Държавен вестник,  бр. 112 от 27.12.1995 г., изм., бр. 28 

от 2.04.1996 г., бр. 56 от 15.07.1997 г., попр., бр. 57 от 18.07.1997 г., изм., бр. 58 

от 22.07.1997 г., изм. и доп., бр. 60 от 02.07.1999 г., в сила от 2.07.1999 г., попр., 

бр. 66 от 23.07.1999г., изм., бр. 111 от 21.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и 

доп., бр. 113 от 28.12.1999 г., бр. 54 от 4.07.2000 г., в сила от 4.07.2000 г., изм., бр. 

22 от 9.03.2001 г., бр. 40 от 19.04.2002 г., в сила от 19.04.2002 г., изм. и доп., бр. 53 

от 28.05.2002 г., в сила от 28.05.2002 г., бр. 48 от 4.06.2004 г., в сила от 4.06.2004 

г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр.77 от 

27.09.2005 г., в сила от 27.09.2005 г., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от18.10.2005 г., 

изм., бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. и доп., бр. 30 от 11.04.2006 г.,изм., бр. 36 от 

2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., в сила от 

датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България 

към Европейския съюз изм., бр. 108 от 29.12.2006 г. в сила от 01.01.2007 г.; изм. и 

доп., бр. 41 от 22.05.2007 г.; изм. и доп., бр. 13 от 08.02.2008 г., в сила от 

08.02.2008 г.; изм., бр. 43 от 29.04.2008 г.; изм., бр. 69 от 05.08.2008 г.; изм. и доп., 

бр. 42 от 05.06.2009 г.; изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г.; изм. и 

доп., бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 38 от 

21.05.2010 г.; изм. и доп., бр. 50 от 02.07.2010 г.; изм., бр. 56 от 23.07.2010 г., в 

сила от учебната 2010/2011 година; изм. и доп., бр. 63 от 13.08.2010 г., в сила от 

13.08.2010 г.; изм. и доп., бр. 101 от 28.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 61 от 09.08.2011 

г.; изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 60 от 

07.08.2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; доп., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 

01.01.2013 г.; изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 63 от 

16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; изм., бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 

02.08.2013 г. ; доп., бр. 101 от 22.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; доп., бр. 54 от 

01.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.; изм., бр. 66 от 08.08.2014 г., в сила от 

08.08.2014 г.; изм., бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 56 от 

24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.; изм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 

01.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 17 от 01.03.2016 г., в сила от 01.03.2016 г.  

§ 2. Правилникът е обсъден на  заседание на Контролния съвет на 13.06.2000 г. 

(Протокол №5) и е приет на заседание на Общото събрание на Шуменския 

университет “Епископ Константин Преславски” на 16. 06. 2000 г. (Протокол 

№2). Влиза в сила от деня на приемането му. Измененията и допълненията по 

настоящия  правилник се извършват по реда на приемането му. 

§ 3. Актуализацията на Правилника за устройството и дейността на Контролния 

съвет на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, 

осъществена чрез допълнения и изменения,  е обсъдена на заседание на 

Контролния съвет на 22.02.2008 г. (Протокол № 3); на 19.10.2011 г. (Протокол № 

27); на 19.04.2013 г. (Протокол № 20); на 25.02.2016 г. (Протокол № 5). 

Промените са гласувани и приети на заседание на Общото събрание на 

Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” на 22.02.2008 г. 

(Протокол № 2); на 18.11.2011 г. (Протокол № 1); на 26.04.2013 г. (Протокол № 4) 

и 25.03.2016 г.(Протокол № РД-04-02) и влизат в сила от деня на приемането им.  


