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ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА 

АСОЦИАЦИЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗЦАИИ В РЕГИОН 
ТРАКИЯ  

 

Въведение 

Настоящият Правилник урежда вътрешните правила за работа на Контролния съвет на 

Сдружение “Асоциация на Неправителствените организации в регион Тракия”, 

наричано оттук нататък Асоциацията.  

 

Състав и разпределение на отговорностите  
 

1. Контролният съвет на Асоциацията е нейн надзорен и контролен орган. 

2. Контролният съвет се състои от нечетен брой – минимум 3 лица, които се избират от 

Общото събрание за срок от 4 години. 

3. Контролният е съставен така, че в него да има представители на НПО от България и Турция.  

4. При предсрочно прекратяване на мандата на член на Контролния съвет на неговото място се 

избира нов член от същата държава и с мандат до края на мандата на освободения член. 

5. Ако мандатът на член на Контролния съвет изтече, той продължава да изпълнява функциите 

си до избиране на нов член на негово място. 

6. Контролният съвет се отчита за дейността си пред Общото събрание на неговите редовни и 

извънредни заседания. 

 

Заседания на Контролния съвет 
 

7. Членовете на Контролния съвет имат еднакви права и задължения. 

8. Контролния съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж в годината. 

Заседанията могат да се провеждат и без да има физическо присъствие на членовете на 

Контролния съвет на едно място, ако между тях е установена пряка връзка по телефон, 

интернет, видео или друга форма за комуникация.  

9. Заседанията на Контролния съвет се свикват от Председателя на КС по собствена 

инициатива  или по писмено искане на 1/3 от членовете на УС, в едномесечен срок преди 

датата на провеждане на заседанието с покана, в която се съдържа дневния ред. Ако 

Председателят на КС не свика КС в едномесечен срок след искането на 1/3 от членовете, 

заседание може да се свика от всеки заинтересован член. Заседание може да се свика по 

телефон, факс, с телеграма или по електронна поща.  

10. Контролният съвет може да взема и неприсъствени решения, ако протоколът за взетото 

решение бъде подписан без възражения и забележки за това от всички членове на КС. 
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Кворум и мнозинство 
 

11. Контролният съвет може да взема решения ако в заседанията му участват повече от 

половината от неговите членове.  

12. Членовете на Контролния съвет полагат всички усилия, за да вземат общите решения с 

консенсус. В случай, че това е невъзможно се прилагат разпоредбите на следващата алинея.  

13. При невъзможност за консенсус решенията на Контролния съвет се вземат с обикновено 

мнозинство от присъстващите. 

 

Правомощия на Контролният съвет 

14. Контролният съвет на Асоциацията: 

1. Следи за правилното опазване и използване на имуществото на Асоциацията; 

 2. Контролира законосъобразността на извършваните разходи и следи за спазването на 

принципите за прозрачност, отчетност и липса на конфликти на интереси в работата на Асоциацията; 

 3. Има право да получава информация за дейността и за общите насоки в работата на 

Асоциацията  и нейната програмна политика; 

 4. Има право да участва в заседанията на Управителния съвет и да дава мнение по отношение 

на съобразността на решенията със законите и Устава на Асоциацията  

 5. Отправя предложения до другите органи на Асоциацията  относно бъдещите насоки 

и приоритети в работата на Асоциацията: 

6. Подпомага дейността на Асоциацията и местните партньори с авторитета, доброто 

име, опита, професионалните качества, поведение и пример на неговите членове. 

15. Извън правомощията си по Чл. 30 от Устава на Асоциацията, Контролният съвет е 

основният орган, който отговаря за спазването на Етичния кодекс на АНПОРТ. Правомощията 

на КС в тази му част са разписани в Етичния кодекс.  
 


