ПРАВИЛНИК
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ
НА СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на регулиране
Чл. 1.
(1) Този правилник урежда устройството и дейността на Студентския съвет на СУ „СВ.
Климент Охридски” като орган за защита на общите интерси на обучаващите се в Университета.
(2) Студентският съвет (СС) осъществява дейността си въз основа на законите на Република
България, Правилника за устройството и дейността на СУ „СВ. Климент Охридски” и настоящия
правилник.

Основни задачи
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Чл. 2.
Студентският съвет на СУ:
Организира избора на свои представители в ръководните органи на висшето училище;
Прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплинипред Академичния
съвет на СУ;
Прави предложения за покана на външни предподаватели;
Съдейства при организирането и създаването на специализирани студентси общности: научни
студентски общности, клубове по интереси, научни групи. Посочените студентси общности се
ползват с подкрепата на СС пред съответните институции;
При необходимост създава и управлява свои организационни звена;
Установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти
между студентите;
Извършва проучвания, анкети и изслушвания по въпроси, свързани с интересите на студентите;
Изразява мнение и прави предложения за развитието на спортната дейност във висшето
училище;
Участава в управлението и стопанисването на студентските общежития и прилежащите им
части и в определянето на размера на месечните наеми, семестриалните депозити и други
плащания;
Избира чрез конкурс свои представители в Комисията по социално-битовите въпроси на
учащите и упражнява контрол върху дейността им;
Участва в разработването и приемането на правилници за управлението, стопанисването,
контрола, условията за ползване и вътрешния ред в студентските общежития и столове;
Участва чрез свой представител в Софийската комисия за разпределение и контрол по
експлоатациата на студентските общежития и столове;
Участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и помощите за
студенти.
Чл. 3. (1) Членовете на СС имат право:
Да избират и да бъдат избарни в ръководните органи на СС и СУ „СВ. Климент Охридски”;
Да участват в общото събрание на съвета и да гласувата със „за”, „против” и с „въздържал се” по
предложените на режим на гласуване въпроси освен ако СС не рещи друго;
Да отправят въпроси и предложения до ръководните органи на СС и представителита на СС в
други органи;
Да предлагат на ОС на СС изменения и допъления на дневния ред;
Да предлагат на ОС на СС изменения и допълнения в настоящия превилник.
(2) Членовете на СС нямат право:
1. Да извършват политическа, търговска или религиозна дейност в СС и от негово име;
2. Да накърняват авторитета на организацията.
(3) Членовете на СС се задължават:

1. Да изпълняват решенията на ОС, ръководните органи на СС и на комисиите, в които
членуват;
2. Да информират колегите си за инициативите и дейността на СС;
3.
Да присъстват на заседанията на ОС, ръководните органи и комисиите, в които
членуват.
II. ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ
СТУДЕНТИТЕ В СС (КОНСТИТУИРАНЕ НА СС)

НА

Чл.4. Общи положения
(1) При произвеждането на изборите се спазват принципите за равни възможности, информиран
избор, документиране на изборната процедура, всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно
гласуване.
(2) Пасивно и активно избирателно право имат всички студенти на Софийски Унивеситет „Св.
Климент Охридски” , независимо от формата, степента и вида на обучение, в която са приети в
Унивеситета.
(3) За произвеждането на всички избори се образува Централна студентска избирателна комисия.
(ЦСИК), а във всеки факултет на СУ -Факултетни избирателни комисии (ФИК).
Чл.5. Избирателни комисии
(1) ЦСИК:
1.ЦСИК се състои от председател, секретар и трима членове.
2. Членовете на ЦСИК се назначават от СИС по предложение на председателя на СС не по-късно от
14 дни преди датата на произвеждане на изборите.
(2) ФИК:
1.ФИК се състои от председател и секретар.
2..Членовете на ФИК се назначават от председателя на ЦСИК не по-късно от 3 дни преди датата на
произвеждане на изборите.
(3) Към предвидените членове на ЦСИК и ФИК, могат да се включат допълнително до още двама
членове, ако произвеждането на изборите преставлява особена фактическа или правна сложност.
(4) За членове на ЦСИК и ФИК не могат да се назначават :
1. кандидати в съответните избори ;
2. студенти с прекратени права по чл.74 от ЗВО.
(5) Всички членове на ЦСИК и ФИК трябва да са измежду студентите в Университета, които имат
избирателни права
(6) ЦСИК и ФИК могат да заседават при кворум поне половината от членовете й, както и да вземат
решения с абсолютно мнозинство.
Чл.6. Избиране на Студентски съвет
(1) Избори за Студентски съвет се произвеждат на всеки две години. Председателят на СС взема
решение за произвеждане на избори, което подлежи на одобрение от Студентския изпълнителен
съвет (СИС).
(2) Частични избори за попълване на предсрочно прекратени мандати се произвеждат веднъж
годишно по решение на председателя на СС. На мястото на члена с предсрочно прекратен мандат се
избира нов, който е студент на същия факултет, по реда на настоящия правилник.
(3) Избори се произвеждат по мажоритарната система с независими кандидати.
(4) Избират се общо 60 члена на Студентски съвет, разпределени по квоти за всеки факултет. ЦСИК
определя размера на квотите съобразно пропорцията между броя студенти във факултета и всички
студенти в СУ. Минималната квота е 1 мандат.
(5) Кандидати за членове на Студентски съвет:
1.Всеки студент, отговарящ на изискванията на чл.1,ал.2 може да се кандидатира за представител на
студентите в СС в срок, определен от ЦСИК преди произвеждането на изборите.
2.За да участва в произвеждането на изборите кандидатът трябва да се регистрира чрез писмено
заявление по образец до ЦСИК, към което е приложено уверение за наличието на обстоятелствата по
чл.1, ал.2.

Чл.7. Гласуване
Гласуването се осъществява чрез интегрални бюлетини, в определените от ЦСИК за целта
помещения, находящи се на видно място във всеки отделен факултет.
Чл.8. Установяване и обявяване на изборните резултати
(1) ФИК установява резултатите от гласуването и ги отбелязва в протокол.
(2) За избран при първото гласуване се смята кандидат от съответния факултет, получил най-много
гласове. Избраните кандидати се подреждат според броя на получените гласове по низходящ ред до
попълване на местата в квотата на факултета.
(3) Ако няколко кандидата имат равен брой гласове и това е от значение дали кандидатите ще се
считат за избрани се провежда второ гласуване между тях.
(4) ЦСИК обявява резултатите от произвеждането на изборите с решение в тридневен срок.
Чл.9. Обжалване на произвеждането на изборите
(1) Обжалването на законосъобразността на произвеждането на изборите се осъществява
в
двуинстанционно производство чрез писмена жалба. Като първа инстанция действа ФИК, в района
на който се твърди, че е извършено нарушение, а като втора ЦСИК. Отказа на ЦСИК да регистрира
кандидат за член на Студентски съвет може да се обжалва пред председателя на СС.
(2) Право на жалба има всяко заинтересовано лице, имащо пряк и личен интерес.
(3) Срокове:
1. Обжалването може да се извърши:
а. пред ФИК- в 3 дневен срок от деня на избора;
б. пред ЦСИК чрез ФИК- в 14 дневен срок от постановяване на решението на ФИК. Условие за
допустимост на жалбата е обжалването пред първата инстанция;
в. отказът на ФИК да впише избирател, невключен в изборните списъци може да се обжалва
само в рамките на изборния ден пред ЦСИК, която се произнася незабавно с решение;
г. отказа на ЦСИК да регистрира кандидат за член на Студентски съвет може да се обжалва не
по-късно от 3 дни преди произвеждането на изборите пред председателя на СС, който се произнася
незабавно.
2. ФИК и ЦСИК се произнасят в 3 дневен срок от постъпване на жалбата , освен в случая на
Чл.13(3) т.1 б. в . Произнасянето се обективира в мотивирано решение.
(4) ЦСИК може да отмени изцяло или отчасти решението на ФИК като незаконосъобразно или да
отхвърли жалбата.
Чл. 10. Общото събрание приема решение относно неуредените въпроси за произвеждането на
избори за Студентски съвет. Този раздел се прилага съответно и за избиране на представителите на
факултетните студентски съвети, доколкото не са установени специални норми.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 11. (1) Органи на управление на СС са:
1. Общо събрание;
2. Студентски изпълнителен съвет;
3. Председател на Студентски съвет.
(2) Органите на управление имат мандат 2 години. Той не се прекъсва с произвеждането на частични
избори. Мандатът на допълнително избраните при частични избори членове на колективен орган,
както и на едноличните органи, изтича с мандата на съответния орган.
(3) Мандатът на председателя на СС съвпада с мандата на Общото събрание, което го е избрало. След
изтичане на мандата му, той изпълнява своите функции до произвеждането на нов избор за
председател.

Състав на Общото събрание

(2)
(3)

Чл. 12. (1) Общото събрание (ОС) е висш колективен орган за управление на СС.
ОС на СС се състои от представителите на студентите и докторантите в ОС на СУ както следва:
студенти 15%, докторанти 1%.
Нормите на представителство по предходната алинея се определят както следва:

1.
2.
(4)

(5)
(6)

(7)
1.
2.

Представителите на студентите- пропорционално на броя на студентите редовно обучение в
съответния факултет;
Представителите на докторантите- 1% от общия брой членове в ОС на СУ.
Всички студенти и докторанти в СУ „СВ. Климент Охридски” имат право да участват в избирането
на свои представители за попълване на Общото събрание на СС. При упражняване на това право не
се допускат ограничения или привилегги, основани на раса, пол, произход, етническа
принадлежност, религия, политическа принадлежност, лично и обществено положение или
имуществено състояние.
Всеки студент или докторант има право да се кандидатира и да бъде избран за представител на
студентите или докторантите от факултета, в който се обучава.
Мандатът на членовете на СС е две години с право да бъдат избирани за още един мандат. При
предсрочно прекратяване на мандата на член на СС по установения в този правилник ред се избират
нови представители. Мандатът на допълнително избраните членове на СС изтича с мандата на ОС
на СС.
Мандатът на член на СС се прекратява предсрочно:
По негова писмена молба до председателя на СС;
По решение на ОС:
а) при грубо нарушаване на актовете, регламентиращи работата на СС;
б) при обективна невъзможност за изпълнение на задълженията поради трайна неработоспособност;
в) при пребиваване в чужбина за повече от шест последователни месеца;
г) след три последователни неявявания на заседания на ОС.
3.
По силата на този правилник:
а) поради осъждане за умишлено престъпление от общ характер;
б) поради изтичане на срока на обучение съгласно учебния план;
в) при прекратяване на студентските права.
(8)
Предсрочно прекратяване на мандата на член на СС по т. 2 на предходната алинея се
осъществява по писмено искане на една трета от членовете на ОС на СС. Решенията в тези случаи се
вземат от ОС с повече от половината от списъчния състав.

Чл. 13. (1) Представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на Университета се избират
от представляваните общности. Избори за СС се провеждат веднъж на две години. При провеждане
на изборите се спазват принципите за равни възможности, информиран избор, документиране на
изборната процедура.
(2) Произвеждането на избор се осъществява от Централна студентска избирателна комисия (ЦСИК) в
състав: председател, секретар и трима членове. ЦСИК осигурява пълното информиране на
студентите и докторантите относно:
1. предизборната кампания;
2. изборна процедура;
3. деня, мястото и формата на гласуване не по-късно от 14 дни преди деня на избора.
(3) ЦСИК се конституира от СИС на СС по предложение на председателя на СС. ЦСИК осъществява
дейността си по факултети посредством Факултетски избирателни комисии. Редът за конституиране
на Факултетските избирателни комисии се определя от СИС. За всички, неуредени от този
правилник въпроси, касаещи изборите членовете на СС. Се прилагат разпоредбите на Закона за
висше образование и Правилника за устройство и дейността на СУ „Св. Климент Охридски”.
Конституиране на Общото събрание
Чл. 14. (1) Мандатът на ОС започна от първото му конституивно заседание, което се свиква
от председателя на предходния СС в двумесечен срок след деня на провеждане на изборите.
(2) Пърото заседание на ОС се открива и до избирането на нов председател на СС се
ръководи от председателя на предходния СС. Последният представя пред ОС отчета за дейността си
от предходния мандат.
(3) Под председателството на предходния председател на СС се провеждат
разисквания по представения отчет и по избора за председател на новосформирания СС.
(4) В случай, че на конституивното заседание не бъде избран председател на СС,
изборът се отлага за следващото събрание на ОС на СС, което трябва да бъде проведено най-късно
две седмици след датата на провеждане на конституивното заседание.
Заседания на Общото събрание
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8.
9.
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11.

Чл. 15. (1) ОС заседава най-малко веднъж месечно в рамнките на академичната година с
изключение на времето, през което се провежда редовната изпитна сесия.
Заседанията на ОС се свикват от председателя на СС.
Председателят на СС свиква ОС и на извънредни заседания:
по своя инициатива;
по писмено искане на повече от една четвърт от списъчния състав на ОС;
по писмено искане на повече от половината от членовете на СИС.
(4) Членовете на ОС се уведомяват за заседанията му с покана по писмен или
електронен път не по-късно то пет дни преди датата на свикването. Към поканата се прилагат проект
за дневен ред и писмените материали, предвидени за обсъждане.
(5) Заседанието на ОС е редовно, ако тридесет минути след обявения начален час
са регистрирани не по-малко от половината членове от списъчния състав на ОС.
(6) При липса на кворум по преходната алинея заседанието се отлага с един час от
първоначално обявения час и се смята за законно, ако след изтичането им присъстват не по-малко от
една четвърт от списъчния състав на ОС. В противен случай то се свиква отново по общия ред.
(7) Заседанията на ОС са публични освен ако ОС не реши друго.
(8) По предложение на председателя ОС приема дневен ред на заседанието и
регламент за изискванията. Предложения за изменение и допълнение на дневния ред може да прави
всеки член на СС.
Правомощия на Общото събрание
Чл. 16. (1) ОС на СС приема решения, произтичащи от компетенциите му и изготвя предложения до
органите на СУ.
(2) ОС:
Организира избор на свои представители в ръководните органи на Университета;
Избира и освобождава председателя и зам.-председателите на СС с мнозинство повече от половината
от списъчния състав на ОС;
Избира и освобождава председателите на постоянните комисии, различни от тези по ресорите на
зам. -председателите.
Избира и освобождава свои представители в други университетски и междууниверситетски органи
и организации;
Прекратява предсрочно мандата на членовете на СС по условията и реда на чл. 12, ал. 7,т.2;
Приема правила за разпределяне и изпълнение на бюджета на СС;
Създава, преобразува и закрива постоянни комисии, различни от тези по ресорите на зам.председателите;
Сформира временни анкетни комисии по въпроси от дейността на СС;
Изменя и допълва Правилника за устройство и дейността на СС по предложение на председателя,
СИС или една четвърт от членовете на ОС с мнозинство от повече от половината от списъчния състав
на ОС на СС;
Избира и освобождава членовете надзорната комисия;
Решава други въпроси по предложение на председателя, зам.-председателите или членовете на ОС.
(3)Решенията по точка 2 и 3 от предходната алинея се приемат с тайно гласуване, което се
осъществява с бюлетини.
Решения на ОС
Чл. 17. (1) ОС приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите, доколкото в този
правилник не е предвидено друго. В случай на равенство на гласовете, предложението се прегласува.
При повторно равенство се провежда тайно гласуване.
(2) ОС приема решение с явно гласуване освен ако в настоящия правилник не е предвидено друго.
Явното гласуване се извършва чрез вдигане на ръка или саморъчно подписване.
(3) При съмнение относно резултата от гласуването, изразено от повече от една четвърт от членовете
на ОС, се извършва ново гласуване с нови преброители. Резултатът от последното е окончателен.
(4) Решенията на ОС се вписват в протокола от заседанието.
Протокол на Общото събрание
Чл. 18. (1) За заседанията на ОС се води протокол от главния секретар на СС. Изготвянето на
протокола се извършва не по-късно от два дни след заседанието. Протоколът се подписва от

председателствалия заседанието и главния секретар, след което се предава за съхранение в архива на
СС.
(2) Всеки член на СС има право, с писмено заявление до Председателя на СС, да поиска поправка в
протокола не по-късно от пет дни след като протоколът е готов и оповестен.
Избор на председател и заместник-председатели на СС и на председатели на постоянни комисии
Чл. 19. (1) Изборите се произвеждат от избрана от ОС комисия за произвеждане на избори.
(2) Председателят се смята за избран, ако за него са гласували повече от половината на СС.
(3) При избор на заместник-председатели на СС и председатели на постоянни комисии за избран се
смята кандидатът, получил най-много гласове и те са повече от половината от регистрираните на
заседанието членове на ОС. Когато се избират колективни органи, избраните по този ред се класират
според броя на получените гласове.
(4) Ако никой от кандидатите за едноличен орган (председател на СС, заместник-председатели на
СС, председатели на постоянни комисии) не бъде избран при условията на предходните ал. 2 и ал. 3,
в същото заседание на ОС се произвежда второ гласуване с участието на двамата кандидати,
получили най-много гласове при първото гласуване. При получен равен брой гласове, с които повече
от един кандидат се класират на едно и също място, във второто гласуване участват всички
кандидати, получили тези гласове. За избран се смята кандидатът, получил повече гласове.
Състав на Студентския изпълнителен съвет
Чл. 20. (1) Студентският изпълнителен съвет (СИС) е колективен ръководен орган, който
осъществява дейността на СС между заседанията на ОС.
Чл. 21. (1) СИС се състои от по един член на ОС от всеки факултет.
(2) Председателят на СС по право е член на СИС.
(3) Членовете на СС от съответния факултет избират помежду си представител на факултета
в СИС. В случай, че не може да бъде избран представител на факултет в СИС, за такъв по право се
счита този кандидат, който е получил най-голям брой гласове на изборите за попълване състава на
ОС на СС в същия факултет.
(4) При невъзможност на член на СИС да присъства на заседание, той може да бъде заместен
от друг член на СС от същия факултет,след като председателят на СС предварително е уведомен за
това от отсъстващия член на СИС. Пълномощникът е носител на всички права, задължения и
отговорности на титуляра освен ако титулярът писмено не е постановил друго.
Правомощия на СИС
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Чл. 22. (1) СИС:
Предлага на ОС на СС изменения в настоящия правилник;
Обсъжда отчета на председателя за календарната година и го внася за обсъждане в ОС;
Изслушва отчетите на зам.-председателите най-малко веднъж месечно;
Разглежда проекти за финансиране;
Приема и обсъжда отчети на ръководителите на проекти ;
Отговаря за разпространението на информация за дейността на СС на факултетно ниво, подпомаган
от Секретариата и от членовете на СС;
Осъществява текущ контрол върху дейността на представителите на СС в други органи и
организации и при констатирани нарушения сезира ОС и внася предложения за решение;
Разглежда кандидатури на студентски клубове, желаещи да бъдат партньори на СС;
Създава анкетни комисии, които разглеждат възникнали проблеми и предлагат решения на ОС:
а) членовете на анкетна комисия не трябва да са страни по проблема;
б) в анкетната комисия участва и представител на засегнатия факултет;
10. Предлага за утвърждаване на Ректора на СУ състава на Управитения съвет на Центъра за
професинална ориентация (ЦПО);
11. Избира изпълнителния директор на ЦПО със статут на координатор на проект съгласно
разпоредбите на настоящия правилник;
12. Одобрява предложени от УС на ЦПО изменения в Правилника за устройството и
дейността на ЦПО, които се утвърждават от Академическия съвет;

13. По предложение на председателя на СС избира Централна студентска избирателна
комисия.
(2) ОС може да делегира и други правомощия на СИС, необходими за осъществяване на
дейността на СС.

Заседания на СИС
Чл. 23 (1) СИС се свиква на редовно заседание от председателя на СС.
(2) СИС се свиква на извънредно заседание от председателя на СС при писмено искане на не помалко от една четвърт от членовете на СИС.
(3) Условията и редът за свикване на заседание на СИС отговарят на реда и условията по чл. 15, ал. 3.
Заседанието на СИС е редовно, ако присъстват не по-малко от половината му членове.
(4) СИС заседава по условията на чл. 15, ал. 6 на този правилник.
(5) СИС заседава не по-малко от два пъти в месеца, с изключение на месеците юли, август и
септември.
(6) Заседанието на СИС се ръководи от председателя на СС или член на СИС, предложен от
председателя.
Решения на СИС
Чл. 24 (1) СИС приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите. В случай на равенство
при гласуване се провежда дискусия и ново гласуване. При ново равенство на гласовете се приема
предложението, подкрепено от председателя.
(2) Решенията на СИС подлежат на отмяна от ОС на СС при писмено искане за това от не по-малко
от една трета от списъчния състав на ОС.
Протокол на СИС
Чл. 25 За заседанията на СИС се води протокол, отговарящ на изискванията по чл. 18 от настоящия
правилник.
Председател на СС
Чл. 26 Председател на СС може да бъде всеки член на ОС на СС.
Правомощия на председателя
Чл. 27 (1) Председателят на СС:
ръководи дейността на СС;
координира дейността на заместник-председателите на СС;
представлява СС пред трети лица;
свиква и председателства заседанията на ОС на СС;
свиква и ръководи заседанията на СИС;
планира приоритети, цели, задачи за дейността на СС;
следи за прилагането и спазването на настоящия Правилник;
организира и осъществява контрол върху изпълнението на решенията на ОС и СИС;
координира и подпомага работата на комисиите към СС;
управлява финансовите и материални ресурси;
има право да присъства и участва без право на глас в Общото събрание на Университета и
Академическия съвет, ако не е техен член, за което задължително се поканва съгласно чл. 141, ал. 4 от
Правилника на СУ “Св. Климент Охридски”;
12. представлява СС в Националното представителство на Студентските съвети, освен ако ОС на СС не
реши друго;
13. в края на мандата на ОС на СС предлага на СИС за избиране ЦСИК, която произвежда изборите за
нов СС.
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(2) При отсъствие на председателя или при изрично упълномощаване от него, функциите му се
осъществяват от определен от него заместник-председател.
чл.28 (1) Председателят на СС се освобождава предсрочно от ОС на СС по общите условия на чл. 12
ал. 7 и 8.
(2) В случаите на предсрочно прекратяване на мандата на председателя или заместник-председател,
нов избор се провежда не по-късно от две седмици след приемането на решението по предходната
алинея. До провеждането на нови избори, правомощията на председателя се изпълняват от
заместник-председател, определен от ОС. В случая на предсрочно прекратяване мандата на
заместник-председател, правомощията му се изпълняват от предложен от председателя и избран от
ОС член на ОС.
Заместник-председатели на СС

1.
2.
3.
4.

Чл. 29 (1) Студентски съвет има трима заместник-председатели, оглавяващи постоянните комисии по
настоящия правилник: ПК по социално-битови въпроси, ПК по образование, ПК по връзки с
администрацията.
(2) Условията и редът за избора на заместник-председателите съответстват на условията и реда за
избор на председател.
(3) Заместник-председателите на СС:
Подпомагат дейността на председателя и го представляват в случаите, когато са упълномощени от
него.
Организират и осъществяват контрол върху дейността на постоянната комисия, която оглавяват.
Представят отчет за дейността си веднъж месечно пред СИС.
Представят отчет за дейността си веднъж на три месеца пред ОС.
(4) Заместник-председателите на СС се освобождават предсрочно от ОС на СС по общите условия на
чл. 12 ал. 7 и 8 или при отхвърляне на отчета им от ОС.
Постоянни комисии
чл.30 Постоянно действащи комисии (ПК) по силата на настоящия правилник са : Комисия по
социално-битови въпроси, Комисия по образование и Комисия по връзки с администрацията.
Председатели на тези постоянни комисии са заместник-председатели на СС. Контролът на
документацията на СС и надзорна дейност при теглена и отчитане на финансови средства от касата
на Ректората от упълномощените за това лица от СС се осъществява от Надзорна комисия.
Състав на ПК
Чл. 31 Съставът на постоянно действащите комисии се попълва на доброволен принцип от
членове на СС. Студентите на СУ имат право да участват в работата на комисиите и да получават
информация за работата им.
Правомощия на ПК
Чл. 32 Постоянната комисия:
(1) Изслушва доклади на председателя на ПК по съответния ресор.
(2) Дава препоръки на ОС, СИС и председателя на СС по актуални проблеми от съответния ресор.
(3) Изготвя програма за действие на Студентски съвет за текущата академична година за съответния
ресор.
Заседания на ПК
Чл. 33 (1) Заседанията на ПК се свикват и ръководят от техния председател.
(2) Председателят свиква ПК, която ръководи, не по-рядко от веднъж месечно.
(3) Членове на ПК могат да правят препоръки по дейността на председателя си пред Общото
събрание.

Решения на ПК
Чл. 34 Постоянната комисия взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове на
комисията.
Правомощия на председателя на Постоянна комисия

Чл. 35 Председателят на ПК:
(1) Осъществява текущата дейност на СС в съответния ресор.
(2) Изпълнява решенията и препоръките на ОС, СИС и председателя на СС, отнасящи се до
съответния ресор.
(3) Изготвя текущи доклади до ПК, ОС и СИС.
(4) Свиква и председателства заседанията на ПК.
Секретариат
Чл. 36 Секретариатът на СС се създава, преобразува и закрива по решение на Общото събрание на
СС.
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Чл. 37 (1) Съставът на Секретариата се назначава и освобождава със заповед на председателя на СС.
Секретариатът включва длъжностите:
Главен секретар
Изпълнителни секретари
Преброители
Главният секретар, с помощта на изпълнителните секретари на СС:
Организира провеждането на предстоящите заседания, като подготвя и разпространява
необходимите за това материали и информация.
Води протокол от заседанията на ОС и СИС.
Осигурява събирането и съхраняването на цялата документация на СС и органите му.
Отговаря на въпроси и запитвания на студенти .
Отчита се за дейността си пред ОС.
Преброителите следят за кворума по време на заседанията и за броя на гласуващите, като
информират председателстващия заседанието за резултата от гласуването.
Факултетски студентски съвети
Чл. 38 (1) Дейността на СС на факултетно ниво се осъществява от Факултетските студентски съвети
(ФСС).
(2) Организацията и дейността на ФСС се регламентират от настоящия правилник. ФСС има право
да приема свои вътрешни правилници и устави, които не противоречат на настоящия правилник.
чл. 39 (1) Представителите на факултетите в Общото събрание на Студентския съвет са членове по
право на Факултетските студентски съвети.
(2) Всеки факултетски студентски съвет представя в двуседмичен срок от конституирането на
Студентския съвет списък на ръководството си.
чл. 40 Факултетският студентски съвет:
1. Изпълнява функциите на СС на факултетно ниво;
2. Осъществява общоуниверситетските проекти на Съвета на СС на факултетно ниво;
3. Разпространява на факултетно ниво материали и информация относно дейността на СС;
4. Изпълнява и други функции по своя инициатива или възложени с решение на ОС на СС.
чл. 41 Дейността на ФСС се финансира от бюджета на СС и на съответния факултет, както и по
други, допустими от законите на Република България средства.
IV. ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
Чл. 42 (1) Проектната дейност на Студентския съвет представлява частично или цялостно
финансиране на студентски проекти от бюджета на Студентския съвет.

1. Проектите, кандидатстващи за финансиране пред СС се разглеждат от Студентския изпълнителен
съвет.
2. Проектите следва да постъпят в Секретариата на СС не по-късно от 5 дни преди насроченото
заседание на СИС.
(2). За да бъдат допуснати до разглеждане, проектите трябва да са в писмена форма и да съдържат:
1. Име на вносителя
2. Наименование на проекта
3. Описание на проекта
4. Цели на проекта и предварителна оценка на ефекта
5. Задачи на проекта – конкретните дейности, които ще доведат до постигане на целите с търсения
ефект
6. Екип на проекта – координатори и сътрудници
7. Материално отговорно лице
8. Партньори на проекта
9. Информация за целевата група на проекта и за пряко и косвено засегнатите от въздействието му
лица
10. График на проекта, обвързан с конкретните дейности
11. Необходими ресурси – човешки, финансови, информационни и времеви;
12. Финансово описание на проекта
(3). СИС на Студентски съвет одобрява проекти, които:
1. Допринасят за повишаване качеството на образованието;
2. Допринасят за утвърждаването авторитета на СУ „Св. Климент Охридски” и Студентския съвет;
3. Развиват творческото мислене и уменията на участниците в проекта и засегнатите от него;
4. Отворени са и прозрачни за повече участници.
чл. 43 Реализация на проектите:
1. След одобрение от СИС ръководителшт на проекта подписва договор за изпълнение с
председателя на СС.
2. При завършване на работата ръководителят на проекта представя на СИС отчет за реализацията
на проекта.
3. При нарушаване на клаузите на проекта носи отговорност в съответствие с клаузите на договора и
предвидените от закона средства.
VII. Финансиране на СС и отчетност
Чл. 44 (1) Финансирането на СС се осъществява чрез бюджет, както и чрез други допустими от
законите на Република България средства.
(2) Дейността на Студентския съвет се финансира от висшето училише в размер, който е не по-малко
от 1% от таксите за обучението, съгласно ЗВО чл. 72, ал. 5; Средствата се използват за защита на
социалните интереси на студентите, за провеждане на културна, спортна, научна, творческа и
международна дейност.
(3) Студентският съвет формира собствена партида към банковата сметка на СУ.
(4) Академическият съвет на СУ одобрява бюджета на СС за всяка текуща финансова година по
предложение на Ректора на СУ.
Чл. 45 (1) Управлението на бюджета се осъществява от председателя на СС. Той е материално
отговорно лице.
(2) СИС осъществява контрол върху изразходваните средства. СИС взема решение за разходването на
средствата от бюджета на СС.
(3) Без предварително разрешение от СИС, председателят разходва средства за текущата дейност на
СС, за чиято целесъобразност се отчита пред СИС. Размерът на текущите разходи до отчитането
пред СИС не може да надвишава 25 % от бюджета за годината.
Чл. 46. Надзорна комисия (НК)
(1). Надзорната комисия се състои от трима членове на СС.

(2) Надзорната комисия осъществява контрол на документацията по проекти, командировки и други
разходи по ред, предложен от нея и утвърден от ОС.
(3) Тегленето и отчитането на финансови средства се извършва в присъствието на поне един член на
НК.
(4 ) НК осъществява контрол върху изразходваните средства
(5) НК периодично представя пред СИС справка за финансовите операции по партидата на СС по
данни от счетоводството на СУ.
(6) При осъществяване на своята дейност НК се ръководи от принципите на прозрачност, отчетност
и лоялност към престижа и обществения авторитет на СС

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящият правилник може да бъде изменян при визираните в него ред, условия, органи и
кворум.
§2. Под “други органи” се разбират органи, в които Студентския съвет участва със свой
представител.
§ 3. Решенията на СС могат да се обжалват пред Контролния съвет на СУ. Спорните решения и
заповеди се прилагат до произнасяне на Контролния съвет.

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият правилник се приема на основание чл. 72, ал. 3 от ЗВО.
§ 2. Настоящият правилник влиза в сила след приемането му от Общото събрание на СС и
одобряването му от Академическия съвет.
§ 3. Съгласно чл. 72, ал. 3 от ЗВО, Академичният съвет на Университета може да възрази срещу
разпоредби на настоящия правилник, противоречащи на законa. Същите не се прилагат до
решаването на спора от министъра на образованието и науката.
§ 4. Настоящият правилник се подписва от Председателя на СС.

