ПРАВИЛА
за избор на домови съвети в студентските общежития на
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Чл. 1 Настоящите правила са изработени на основание чл. 10, ал.1 и ал. 2 от
Наредба за ползване на студентските общежития и столове и чл. 10 и чл. 11 от
Правилника за ползване на студентските общежития на Софийски университет
(СУ).
Чл. 2 Целта на настоящите правила е провеждане на обективни и прозрачни
избори на студентски домови съвети като пряк орган на студентското
самоуправление в общежитията на СУ; създаване на възможност всички студенти и
докторанти, настанени в студентските общежития на СУ да участват в избора на
своя домови съвет и да бъдат част от него.
Чл. 3 Студентските домови съвети се избират на общо събрание (ОС) на
живущите студенти и докторанти в блока (входа) на общежитието към момента на
провеждане на избора за срок от една учебна година.
Чл. 4 Орган по организацията и провеждането на изборите е Студентският
съвет (СС).
/1/ Със свое решение от ОС, Студентският съвет назначава Комисия
по избора, която определя срок за подаване на кандидатури и график за
провеждане на изборите по блокове (входове).
1.
Срокът за издигане на кандидатури трябва да бъде минимум 7
дни.
2.
ОС на блока (входа) трябва да се проведе в рамките на 7 дни
от края на срока за издигане на кандидатури.
3.
Графикът съдържа точен ден, час и място за провеждане на
ОС и трябва да бъде обявен в началото на кампанията по изборите.
/2/ Общият график се обявява в интернет страниците на СС и на
ПСБО, а обява на хартиен носител за всеки конкретен избор се поставя на
информационното табло във всеки блок (вход) на студентските общежития.
Чл. 5 Издигане на кандидатури.
/1/ Кандидат за член на студентски домови съвет може да бъде всеки
редовен студент или докторант на СУ, настанен в съответния блок (вход) към
момента на провеждане на избора.
/2/ Кандидатурите се заявяват пред Комисия по избора към
Студентския съвет:
1.
Чрез специално създадена електронна поща за съответната
изборна кампания.
2.
Необходмите документи за кандидатстване се обявяват в
началото на кампанията по изборите на сайта на СС и ПСБО, както и на
хартиен носител във всеки блок (вход) на студентските общежития.
/3/ След изтичане на определения срок за подаване на документи,
представители на Комисията по избора към СС разглеждат подадените
кандидатури. За да бъде насрочена дата за избор в съответния блок (вход) за
него трябва да бъдат подадени минимум 4 кандидатури (в съответствие с чл.
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10, ал.1 от Правилника за ползване на студентските общежития на СУ). Ако
за съответния блок (вход) са подадени по-малко от 4 кандидатури не се
насрочва ОС за него. След изтичане на кампанията по избор в другите
блокове (входове), в които това условие е изпълнено, се насрочват нови дати
за подаване на заявления за блоковете (входовете), в които все още не е
избран домови съвет. Ако след изтичане на този срок условието за минимум
4 кандидатури на блок (вход) е изпълнено се насрочват нови избори за него.
Чл. 6 Провеждане на изборите.
/1/ Общите събрания са закрити и се провеждат само в присъствието
на живущите към момента на избора студенти и докторанти в блока (входа),
управителя-домакин на блока и представителите на Комисията по избора
към СС.
/2/ Общите събрания се ръководят от представителите на Комисия по
избора съвместно с управителя-домакин на блока.
/3/ В деня, предхождащ изборите, представителите на Комисия по
избора изготвят избирателен списък на всички студенти и докторанти с
действащи настанителни заповеди в съответния блок (вход).
/4/ При явяването си за участие в ОС, всеки участник от
избирателния списък удостоверява това с подписа си в него, като се
легитимира с пропуска за общежитието си.
/5/ Независимо от броя присъстващи спрямо броя включени в
избирателния списък, ОС се счита за редовно към предварително обявените
дата, час и място.
/6/ Управителят-домакин на блока и представители на Комисия по
избора заедно разясняват на участниците задълженията на домовия съвет.
/7/ По азбучен ред всеки един от кандидатите представя своята
концепция за работа в домовия съвет. След представяне на всички
кандидатури има възможност за въпроси към кандидатите.
/8/ Избори.
1.
Гласуването е тайно и се извършва в строго съответствие с
присъствието в избирателния списък.
2.
Процедурата по гласуване се ръководи от избирателна
комисия, наброяваща най-малко 3-ма членове представители на
Комисията по избора.
3.
За членове на домовия съвет се избират четиримата
кандидати, събрали най-много гласове.
4.
Избирателната комисия оформя резултатите от гласуването в
протокол, който се подписва от всичките й членове, а бюлетините от избора
се запечатват в плик, надписан и подписан от членовете на комисията, който
се съхранява до провеждането на следващите избори.
Чл. 7 На своето първо заседание, което следва да се проведе до 7 дни след
избора, домовият съвет избира председател на съвета измежду състава си и
определя етажни отговорници на общежитието. Копие от изготвения протокол
следва да бъде предоставено на изпълнителния директор на ПСБО и председателя
на СС.
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Преходни и заключителни разпоредби
Тези правила са утвърдени от Комисия по избор на домови съвети в
общежитията на СУ „Св. Климент Охридски“ с протокол №1 от дата 09.10.2013 г.
Съставът на комисията по избор на домови съвети е утвърден от Общото събрание
на Студентски съвет с протокол №1 от дата 08.10.2013 г.
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