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П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К  
 

за дейността на Контролния съвет при 
Националната художествена академия 

 
 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 1. С този правилник се урежда устройството, функциите и 

организацията на дейност на Контролния съвет при Националната 

художествена академия. 

Чл. 2. Контролният съвет осъществява дейността си при спазване 

принципите на законност, безпристрастност, толерантност, публичност, 

отговорност и отчетност. 

Чл. 3. Контролният съвет е орган за вътрешен контрол върху дейността 

на Националната художествена академия. 

СЪСТАВ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ 

Чл. 4 (1) Контролният съвет се състои от 7 души - председател, зам.-

председател и пет членове - хабилитирани лица на основен трудов договор в 

Академията и представител на Студентския съвет. 

(2) Контролният съвет се избира от Общото събрание. Мандатът на 

Контролния съвет е 4 годишен и съвпада с мандата на Академичния съвет. 

(3)  Членовете на Контролния съвет не могат да бъдат членове на 

Академичния съвет или да заемат други ръководни длъжности по смисъла на 

чл. 31, ал. 2 от Закона за висшето образование. 

ПРАВОМОЩИЯ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ 

Чл. 5 ( 1) Контролният съвет: 

1. проверява законността на изборите за ръководни органи на 

академията и на неговите основни звена в едномесечен срок от провеждането 

им и внася доклад в Академичния съвет за резултатите от проверката; 

2. изразява становища за законосъобразност на актовете  

(правилници, наредби, решения, заповеди) и на дейността на органите за 

управление на академията и на структурните й звена; 

3. изразява становище и за: 
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а/ приемането на Правилника за дейността на НХА и за други вътрешни 

актове с нормативно значение, като може да прави и предложения за приемане на 

такива актове; 

б/ проекта за бюджет на академията и неговото изпълнение; 

в/   действия, свързани с управлението и разпореждането с имуществото на 

академията. 

4. участва при проверките по чл. 58а от Закона за висшето образование – 

когато   член на академичния състав или на останалия персонал подлежи на 

дисциплинарно уволнение, ако умишлено е извършил следните нарушения: 

поставяне на изпитна оценка без да е проведен изпит; изпита и постави оценка на 

лице, което няма право да се яви на изпит при него; издаде документ от името 

на академията или нейно основно звено, който невярно отразява завършени етапи 

в обучението на студента. 

5. отчита се пред Общото събрание най-малко веднъж годишно. 

(2) При констатиране на нарушения, Контролният съвет: 

1. изисква отмяна на съответния акт от органа, който го е издал; 

2. уведомява Ректора, Академичния съвет или друг компетентен орган 

за установеното закононарушение; 

3. може да предложи мерки за предотвратяване на нарушението, както и 

за отстраняване на последиците от него; 

(3) Контролният съвет: 

1. Не разглежда жалби по трудовоправни въпроси, а също така и 

спорове между преподаватели, служители и работници и академията или нейни 

структурни звена. 

2. Дава отговор или становище само на писмени жалби, молби и 

предложения, които не са анонимни. 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ 

Чл. 6 (1) Контролният съвет заседава  най-малко веднъж на месечно. 

(2) Контролният съвет се свиква от председателя, а в негово отсъствие – 

от зам.-председателя или по предложение на повече от половината от състава 

му. 
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(3) Заседанията на Контролния съвет са редовни, ако на тях присъстват 

най-малко 2/3 от списъчния му състав. В изключителни случаи заседанието 

може да се проведе с обикновен кворум, ако двама от членовете са в отпуск по 

нетрудоспособност и в чужбина. В такъв случай взетите решения следва да се 

потвърдят поне от един от отсъстващите. 

(4) За заседанието, членовете на Контролния съвет се уведомяват не по-

късно от 7 дни преди определената дата, като им се съобщава дневния ред. 

(5) Контролният съвет приема решенията си с мнозинство, с явно 

гласуване. Решенията могат да се вземат и с тайно гласуване след решение на 

Контролния съвет. 

(6) За заседанията си Контролният съвет води протокол, който се подписва 

от присъстващите. Протоколите се съхраняват при определено от 

Контролния съвет лице и са публични за академичната общност. 

ФОРМИ НА КОНТРОЛ 

Чл. 7 (1) Контролният съвет осъществява дейността си чрез проверки, 

участия в заседанията на органите на управление на академията като изразява 

становища. 

(2) Проверките се осъществяват по инициатива на Контролния съвет или 

чрез сезиране. 

(3) Контролният съвет се уведомява за заседанията на Академичния 

съвет, на който може да присъства председателя и/или  негови членове. 

(4) Всеки член на Контролния съвет има право да се запознава с всеки 

акт, отнасящ се до функциите на Контролния съвет. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 34а, ал. 4 от Закона за 

висшето образование. 

§2. Правилникът е приет от Общото събрание на Националната художествена 

академия на 28 март 2005 г. 

§3. Този Правилник отменя Временните правила за работа на Контролния 

съвет на НХА, приети на 25.10.2001 г.  


