Информация
За проверка във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“
В изпълнение на Заповед № РД09-1186/30.04.2019 г. на министъра на
образованието и науката комисия на Министерството на образованието и науката
извърши проверка във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, в
периода 07-09 май 2019 г.
Предмет

на

проверката

беше

установяване

на:

съответствието

на

Правилниците на ВТУ със Закона за висшето образование; законосъобразното
провеждане на заседанията на Академичния съвет и Контролния съвет на ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“; съответствието на издадени заповеди за отстраняване на
студенти и докторанти с чл. 74, ал. 2 от Закона за висшето образование; нередности
при провеждането на изборите на органи за управление на ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“ (мандат 2019 г. – 2023 г.) и по-специално провеждане на избор за
попълване квотата на студентите и докторантите в Общото събрание на висшето
училище.
На ректора на висшето училище са дадени следните препоръки:
Във връзка с направените констатации и с цел да се избегне опорочаване на
процедурата по конституиране на Общото събрание на висшето училище и неговите
решения ръководството на висшето училище да се въздържи от провеждане на Общо
събрание, насрочено за 20.05.2019 г., до определяне квотата на студентите и
докторантите по нормативно установения ред.
Разпоредбите на Правилника на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Правилника
за дейността на Общото събрание на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Правилника на
Контролния съвет на ВТУ да се приведат в съответствие с чл. 28, ал. 3, чл. 72, ал. 1 и
ал. 2 от Закона за висшето образование, като се променят текстовете, позволяващи
неприсъствено гласуване, текстовете за приемане на Правилника за дейността на
висшето училище и промените в него, за което се изисква мнозинство по списъчния
състав на Общото събрание, както и текстовете, които уреждат организирането на
избора на представители на студентите и докторантите в ръководните органи на
висшето училище.
Заседанията на колективните органи за управление на ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“ да се провеждат при спазване на разпоредбите на чл. 36а, ал. 4 от Закона за
висшето образование. Провеждането на заседания на колективните органи за
управление на висшето училище без попълване на квотата на студентите и
докторантите е в нарушение на посочената разпоредба от ЗВО и може да доведе до
отмяна на взетите решения от съответния компетентен съд.

Отстраняването на студенти, докторанти и специализанти от висшето училище
да се извършва при спазване на основанията, посочени в чл. 74, ал. 2 от ЗВО.
На ректора на висшето училище се препоръчва в срок до 2 (два) месеца да
информира Министерството на образованието и науката за предприетите мерки и
извършени действия по отстраняване на допуснатите нарушения.

