ВТУ”Тодор Каблешков” – СОФИЯ
Контролен съвет

Правилник за работа
на КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ
на ВТУ “Тодор Каблешков”– София
1. Общи положения.
Чл.1. Този правилник урежда устройството, дейността и работата на
Контролния съвет (КС) при Висшето транспортно училище “Тодор
Каблешков” - София (ВТУ).
Чл.2. КС е орган за вътрешен контрол върху дейността на ВТУ “Тодор
Каблешков”– София в рамките на компетенциите му определени от ЗВО.

2. Състав.
Чл.3. ОС с явно гласуване определя числения състав на Контролния съвет.
Чл.4. КС се състои от Председател, Заместник председател и членове, от
които един е член на Студентския съвет, а останалите са хабилитирани лица.
Чл.5. Членове на КC трябва да отговарят на изискванията на чл. 34а, ал. 2. т.1
и 2. от ЗВО.
Чл.6. Председателят, заместник-председателят и членовете на КC се избират
от ОС с обикновено мнозинство от присъстващите чрез тайно гласуване.
Чл.7. При освобождаване на поста Председател, Заместник-председател или
член на Контролния съвет по тяхно желание или при отзоваване по искане на
ОС преди изтичане на мандата, овакантеното място се заема след
провеждането на избори.

3. Дейности.
Чл.8. КС проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на
висшето училище, неговите основни звена и филиали в определения от ЗВО
срок от провеждането им, като изисква от Председателите на изборните
комисии протоколи и бюлетини. КС докладва пред Общото събрание за
резултатите от проверката.
Чл.9. КС изготвя становище по проекта за бюджет на ВТУ “Тодор
Каблешков” и изпълнението му. Представя го в АС и го докладва пред
Общото събрание.
Чл.10. КС участва в проверките по чл. 58а от ЗВО. При извършване на
проверки по чл. 58а от ЗВО КС дава становище за основанията, законността и
резултатите от проверката.

Чл.11. КС докладва за своята дейност пред Общото събрание най-малко
веднъж годишно.

4. Организация на работата.
Чл.12. КС обсъжда само документи, оформени като решение или заповед и
подписани жалби и сигнали в рамките на своите правомощия. Когато
постъпилите материали са адресирани и до друга инстанция, то съответната
инстанция писмено уведомява КС за становището си.
Чл.13. Заседанията и дневният ред на Контролния съвет се предлагат от
Председателя или Зам. председателя.
Чл.14. Постъпилите материали се възлагат от Председателя на КС за
докладване и изработване на проект за становище на един от членовете на
КС поне една седмица преди заседанието, насрочено за обсъждане на
въпроса. При допускане на жалба за разглеждане, тя се изпраща до Ректора за
становище.
Чл.15. КС взема предварително решение за допустимост на всеки въпрос за
обсъждане и приема становище.
Чл.16. КС приема становищата си с мнозинство на повече от половината от
списъчния състав.
Чл.17. КС изпраща приетото становище по разглеждания документ на
съответния колективен орган или съответния ръководител за вземане на ново
решение.
Чл.18. За учасие в заседанията на КС могат да бъдат канени лица, имащи
отношение към разглежданите въпроси.
Чл.19. Сезирането на КС става с писмен документ.
Чл.20. КС публикува резултатите от дейността си на страницата “Контролен
съвет” във вътрешната информационна система ВТУ“Тодор Каблешков”София.

5. Взаимодействие с ръководството на ВТУ
Чл.21. По искане на КС администрацията на ВТУ предоставя необходимата
информация, свързана с неговата дейност.
Чл.22. По предложение на КС Ректорът осигурява материали и техническо
лице извън състава на КС за информационно обслужване на дейността.
Чл.23. За изготвяне на становище по проекта за бюджет на ВТУ материалите
за АС се предоставят и на КС.
Чл.24. Председателят на КС има право да иска становище от юриста, главния
считоводител, финансовия одитор на ВТУ “Тодор Каблешков” или друго
компетентно лице по всеки въпрос, допуснат за обсъждане в КС.

6. Преходни и заключителни разпоредби.
§1. Този правилник е изготвен в съответствие чл. 34а ал. 4 от ЗВО и чл. 13 на
ПУД на ВТУ “Тодор Каблешков” и се приема и утвърждава от Общо
събрание на ВТУ.

§2. Сроковете по задълженията цитирани в правилника се считат валидни
след датата на приемането му.
§3. При оставка на Председателя и Зам. председателя на КС решения се
взимат след избора на новите членове на КС от ОС.
§4. Седалището на КС е в кабинета на Председателя на КС.
Правилника е приет от ОС на ВТУ“Тодор Каблешков” – София на 08.06.
2005г.

