ПРАВИЛНИК
ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Приет на 21.02.2014 г. от СС, утвърден на 25.02.2014 г. от АС на НБУ, в сила от
25.02.2014 г.
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този правилник урежда организацията и дейността на Студентския съвет в НБУ, в т. ч.:
1. избора и участието на студенти и докторанти като студентски представители, както и
участието на последните във вътрешни и извънуниверситетски структури, доколкото това
не е уредено в закон или в други нормативни актове на НБУ;
2. изборът и правомощията на органите на управление на Студентския съвет;
3. други формирования към Студентския съвет – създаване и компетенции.
(2) Участието в Студентския съвет е доброволна, безвъзмездна и общополезна дейност,
извършвана от представители на студентите и докторантите на НБУ в полза на всички
обучаващи се в НБУ.
Чл. 2. (1) Студентският съвет е избираем, колективен и постоянно действащ орган за защита на
общите интереси на обучаващите се в НБУ.
(2) Студентският съвет се състои от 50 студентски представители, освен в случаите, описани в
този Правилник, избрани на общоуниверситетски избори.
(3) Студентският съвет е неполитически студентски орган; неговите членове или други студенти
в НБУ не могат да го използват за постигане на политически цели.
(4) Дейността на Студентския съвет е насочена към:
1. осигуряване на представителството на студентите и докторантите в органите на НБУ
съгласно ЗВО;
2. формиране на групи и клубове според индивидуалните научни, културни, спортни и
други интереси;
3. организиране на семинари и привличане на външни преподаватели за нуждите на учебния
процес;
4. защита на правата и интересите на обучаващите се пред ръководството на НБУ и пред
външни институции;
5. защита на социалните интереси на студентите и провеждане на културна, спортна,
международна и учебна дейност.
Чл. 3. (1) Органи на Студентския съвет са:
1. Общото събрание;
2. Председателят на Общото събрание;
3. Председателят на Студентския съвет;
4. Изпълнителният съвет;
5. Надзорният съвет.
(2) В органите на Студентския съвет могат да участват само Студентски представители.
II. ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ИЗБОРИ. СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
1. Провеждане на избори
Чл. 4. (1) Общоуниверситетските избори за Студентски представители се провеждат веднъж на
две години - не по-рано от един месец и не по-късно от две седмици преди изтичане на текущия
мандат на Студентския съвет.
(2) Общоуниверситетските избори за Студентски представители се организират от Комисия
„Избори“.

(3) Съставът на Комисия „Избори“ се избира от Общото събрание с явно гласуване и мнозинство
50% + 1 глас всички членове на Общото събрание, по предложение на Председателя на Общото
събрание. Числеността на комисията се определя от Общото събрание. Общото събрание избира
и резервни членове.
(4) Правилното провеждане и честността на изборите се гарантира от Ректора на НБУ. За целта
той посочва представител на НБУ, който да член на комисия „Избори”.
(5) Комисия „Избори“ организира подготовката на изборния процес, по начин, по който да се
гарантират максимална публичност и включване на всички студенти и докторанти на НБУ в
изборния процес, включително и чрез предоставянето на равна възможност за представяне на
всеки един от кандидатите.
Чл. 5. (1) Кандидатирането за Студентски представители става по електронен път на сайта на
Студентския съвет, с попълване на декларация по образец и приложена снимка паспортен
формат. Информацията се използва за популяризиране на съответния кандидат, посредством
информационните канали за комуникация на Студентския съвет.
(2) Членовете на Комисия „Избори“ нямат право да се кандидатират за Студентски
представители.
Чл. 6. (1) Право на участие в изборите имат само студенти и докторанти на НБУ, които към
момента на провеждане са записали своя текущ семестър.
(2) Всеки студент може да гласува само веднъж и само за един кандидат.
(3) Правото на глас се упражнява чрез бюлетина, съдържаща двете имена и факултетния номер
на кандидата за Студентски представител.
(4) При гласуването всеки студент удостоверява самоличността си с лична карта, а при отсъствие
от университетския списък - със заверена студентска книжка, уверение или друг официален
документ, който да удостовери, че лицето е студент или докторант на НБУ.
Чл. 7. (1) Всеки факултет на НБУ има запазена квота от седем студентски представители,
получили най-голям брой гласове на изборите. Останалите места се попълват на мажоритарен
принцип, без значение от кой факултет са кандидатите.
(2) Студентските представители от една програма не могат да бъдат повече от седем.
(3) За избрани за Студентски представители се считат само кандидатите, събрали най-малко 5
гласа на изборите.
Чл. 8. (1) Изборите за студентски представители се провеждат в три последователни дни. В края
на всеки от първите два дни се преброяват подадените гласове, като резултатите се протоколират
и се подписват от всички членове на Комисия „Избори“. Окончателният резултат от избора се
обявява след преброяването в края на третия ден.
(2) Изборите са легитимни, ако в тях участват не по-малко от 25% от студентите и докторантите
в НБУ. В случай, че са гласували по-малко от 25%, Комисия „Избори“ насрочва втори тур 7 дни
след първия.
(3) Изборите на втория тур са легитимни колкото и да са гласувалите. В този случай съставът на
Студентския съвет е 10% от гласувалите, но не повече от 50 души.
Чл. 9. (1) След провеждането на общоуниверситетските избори, Председателят на комисия
„Избори” уведомява Ректора на НБУ за резултатите.
(2) Избраните кандидати се обявяват на съответните информационни табла и в интернет
страницата на Студентски съвет.
Чл. 10. (1) Отчетно-изборното събрание, явяващо се първо за новия мандат на Студентския
съвет, се провежда не по-късно от 1 седмица след провеждане на изборите.
(2) Отчетно-изборното събрание се свиква от Председателя на Общото събрание от предишния
мандат по реда за провеждане на Общото събрание.
(3) На първото за новия мандат отчетно-изборно заседание Общото събрание избира:
1. Председател на Общото събрание;

2. Председател на Студентския съвет и членове на Изпълнителния съвет;
3. Избираемите членове на Надзорния съвет;
(4) На отчетно-изборното заседание се приема подробен отчетен доклад за мандата на
управление от Председателя на Студентския съвет.
2. Студентски представители
Чл. 11. Студентските представители се избират за срок от две години, като могат да бъдат
преизбирани само за още един мандат.
Чл. 12. (1) Всеки студентски представител има право:
1. Да избира и да бъде избиран в органите на Студентския съвет;
2. Да участва във вътрешноуниверситетските и външноуниверситетските структури;
3. Да изисква и да получава писмени доклади от Изпълнителния съвет и от Надзорния съвет
по работата на същите в четиринадесет дневен срок от депозиране на мотивирано
писмено искане.
(2) Всеки студентски представител е длъжен:
1. Да спазва Правилника за устройството и дейността на НБУ и другите нормативни актове
на НБУ;
2. Да спазва настоящия Правилник;
3. Да участва в работата на Студентския съвет и органите, в които е избран;
4. Да спазва взетите от органите на Студентския съвет решения;
5. Да съдейства за постигане на целите на Студентския съвет;
6. Да отговаря на поставените от студенти въпроси и запитвания, съобразно вътрешните
функции, които изпълнява в Студентския съвет, като при необходимост ги пренасочва
към друг Студентски представител или служител в НБУ, притежаващ съответната
компетентност;
7. Да отделя от личното си време за работата си като Студентски представител,
включително и като изпълнява дежурства в офиса на Студентския съвет тогава, когато
това е възможно;
8. Да дава информация на студентите и докторантите в НБУ за дейностите и проектите на
Студентския съвет;
9. Да проявява уважение и коректност в отношенията с колегите си, като не допуска
поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност и доброто име
на НБУ.
Чл. 13. (1) Студентският представител губи правомощията си при следните случаи:
1. Изтичане на мандата;
2. Успешно завършване, преместване в друго висше училище или загуба на студентските
права;
3. По собствено желание чрез депозиране на писмено заявление до Председателя на Общото
събрание;
4. Влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
5. Системно неучастие в дейността на Студентския съвет, изразяващо се в отсъствие от три
заседания на Общото събрание или друг орган, в който е избран - в рамките на година, без
предоставянето на информация за уважителни причини за отсъствието;
6. Невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 3 месеца поради заболяване.
(2) За отпаднали от състава на Студентския съвет се считат студентски представители, които не
са заплатили своя текущ семестър до крайния срок на първото процентно увеличение.
(3) При отпадане на студентски представител по реда на ал. 1 и 2 неговото място се заема от
следващия кандидат за студентски представител получил най-много гласове при избора.
(4) Председателят на Общото събрание води актуален списък на студентските представители в
текущия мандат. Всяка промяна в състава на Студентския съвет се отразява незабавно и се
свежда до знанието на Ректора на НБУ, чрез предоставяне на заверено с подпис на Председателя
на Общото събрание копие.

III. ОРГАНИ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
1. Общо събрание
Чл. 14. (1) Общо събрание се провежда най-малко два пъти на семестър.
(2) Свикването на Общото събрание се извършва от Председателя на Общото събрание:
1. по негова инициатива;
2. по писмено искане на най-малко 15 студентски представители;
3. по писмено искане на Надзорния съвет или на Изпълнителния съвет.
(3) Общото събрание се провежда по предварително съобщен дневен ред. По въпроси, които не
са включени в дневния ред, то не може да взема решения.
(4) Общото събрание се провежда само на територията на НБУ.
Чл. 15. (1) Председателят на Общото събрание свиква Общо събрание в срок до 14 дни от
постъпването на искането за свикване.
(2) В срок от 3 дни от получаване на искането, Председателят на Общото събрание уведомява
всички студентски представители. Всеки студентски представител, в срок от 3 дни от
уведомлението за предстоящо Общо събрание, може да добави точки в дневния ред, придружена
от кратко мотивирано предложение, чрез писмено уведомление до Председателя на Общото
събрание.
(3) След изтичане на сроковете по ал. 2 и съставяне на окончателния дневен ред Председателят
на Общото събрание уведомява всички студентски представители за дневния ред, датата, часа и
мястото на Общото събрание, с отбелязване кой е предложил съответната точка от дневния ред и
какви са мотивите му.
Чл. 16. (1) Заседанията на Общото събрание са открити.
(2) Общото събрание се провежда при кворум 50%+1 от списъчния състав на Студентските
представители. При липса на необходимия кворум се изчаква един час и събранието се провежда
при същия дневен ред.
(3) Общото събрание взима решения с мнозинство 50%+1 от присъстващите.
(4) При избиране и освобождаване на студентски представители в органите на Студентския съвет
и на представители в университетските или извънуниверситетските структури, решенията се
вземат с мнозинство 50%+1 от списъчния състав на Студентския съвет.
(5) Решенията за промени в Правилника за организацията и дейността на Студентския съвет се
вземат с квалифицирано мнозинство (2/3) от списъчния състав на Студентския съвет.
(6) Гласуването е явно, освен в предвидените в този правилник случаи.
(7) Упълномощаване за заседание на Общото събрание се допуска само при отсъствие от
страната поради обучение в чуждестранен университет с Еразъм-стипендия, заболяване или
изпит - с изрично пълномощно, в което упълномощителят ясно е заявил как да се гласува по
всяка от точките в дневния ред.
(8) Един студентски представител може да бъде пълномощник само на един студентски
представител.
Чл. 17. (1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председателя на Общото събрание.
(2) При отсъствие на Председателя на Общото събрание от заседанието, то се ръководи от
Председател на конкретното заседание на Общото събрание, който се избира с явно гласуване и
мнозинство 50%+1 от присъстващите.
(3) Отчетно-изборното събрание, явяващо се последно за изтичащия мандат и първо за новия, се
свиква и ръководи от дотогавашния Председател на Общото събрание.
Чл. 18. Ред за провеждане на Общото събрание:
1. избират се измежду присъстващите протоколчик и преброители на гласовете.
2. в рамките на едно заседание всеки член на Общото събрание има право на едно изказване
по всеки от разглежданите въпроси, на една реплика и на право на отговор. Изказването и
правото на отговор не може да бъдат по-дълги от 5 минути, а репликата – от 3 минути.

3. броят на допълнителните предложения за изменение на едно предлагано решение не се
ограничава.
Чл. 19. (1) Общото събрание има следните правомощия:
1. изменя и допълва този Правилник и го представя на Академичния съвет на НБУ за
утвърждаване;
2. избира и освобождава Председателя на Общото събрание;
3. избира и освобождава Председателя на Студентския съвет;
4. избира и освобождава представителите на Студентския съвет в университетските и
извънуниверситетските структури;
5. избира и освобождава Изпълнителния съвет и Надзорния съвет;
6. приема ежегодно план за дейността на Студентския съвет, по предложение на
Председателя на Студентския съвет;
7. приема стратегия за развитието на Студентския съвет по предложение на Изпълнителния
съвет.
(2) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се подписва от водещия
протокола и от Председателя на Общото събрание.
2. Председател на Общото събрание
Чл. 20. (1) Председателят на Общото събрание се избира и освобождава от Общото събрание с
явно гласуване и мнозинство 50%+1 от списъчния състав на студентските представители.
(2) Председателят на Общото събрание:
1. свиква и ръководи Общото събрание;
2. организира и поддържа регистър на студентските представители, като следи за изтичане
на студентските им права или за други причини за отпадане на студентски представител.
3. има право да присъства на всички открити и закрити заседания на Изпълнителния съвет,
Надзорния съвет и комисиите.
3. Председател на Студентския съвет
Чл. 21. (1) Председател на Студентския Съвет е председател и на Изпълнителния съвет.
(2) Председателя на Студентския съвет се избира и освобождава с тайно гласуване и мнозинство
50%+1 от списъчния състав на СП.
(3) Председателят на Студентския съвет не може да бъде председател на комисии, както и да е
член на управителните органи на клубовете към Студентския съвет.
Чл. 22. (1) Председателят на Студентския съвет представлява организацията пред органите на
НБУ и други извънуниверситетски структури.
(2) Председателят на Студентския съвет:
1. свиква и ръководи събранията на Изпълнителния съвет;
2. осигурява приемствеността между стария Студентски съвет и и новоизбрания Студентски
съвет, и упражнява контрол върху предаването и приемането на документи и имущество;
3. организира процеса по създаването, обсъждането и приемането на Стратегия за
развитието и дейността на Студентския съвет за настоящия мандат на организацията;
4. отговаря за усвояването на средствата, формиращи бюджета на Студентския съвет;
5. изпълнява други функции, възложени с решение на Общото събрание или Изпълнителния
съвет;
(3) Председателят на Студентския съвет не изразява лични мнения по начин, който може да бъде
тълкуван като официална позиция на организацията, която представлява, или администрацията
на НБУ, без това да е съгласувано със съответните лица.
Чл. 23. (1) Председателят на Студентския съвет губи правомощията си при трайна невъзможност
да изпълнява своите функции: отсъствие за срок по-голям от два месеца или здравословни
проблеми, пречещи на изпълнението на задълженията му;
(2) В случаите по ал. 1, както и при напускане на Председателя на Студентския съвет по негова
молба, Общото събрание избира нов Председател на Студентски съвет. До свикването на

Общото събрание функциите на Председател на Студентския съвет се поемат от заместник,
избран от Изпълнителния съвет.
4. Изпълнителен съвет
Чл. 24. (1) Изпълнителният съвет се избира и освобождава от Общото събрание с явно гласуване
и мнозинство 50%+1 от списъчния състав на студентските представители.
(2) Изпълнителният съвет се състои от петима студентски представители – Председател на
Студентския съвет, двама заместник-председатели, финансов отговорник и секретар.
(3) За член на Изпълнителния съвет може да бъде избиран само студентски представител.
(4) Едно и също лице не може да бъде едновременно член на Изпълнителния съвет и на
Надзорния съвет, както и да бъде Председател на Общото събрание.
(5) Председателите на постоянните комисии към Студентския съвет, както и Председателите на
студентските клубове (университетски, департаментни или спортни), не могат да бъдат членове
на Изпълнителния съвет.
Чл. 25. (1) Изпълнителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на месец.
(2) Изпълнителният съвет се свиква от Председателя на Студентския съвет:
1. по негова инициатива;
2. по искане на не по-малко от 30% от списъчния състав на Общото събрание, придружено
от дневен ред;
3. по писмено искане на Ректора на НБУ
(3) В случая по т. 2 на ал. 3 Председателят на Студентския съвет обявява дата за свикване на
Изпълнителния съвет в седемдневен срок от депозиране на искането. В противен случай
Изпълнителният съвет се свиква от инициаторите и по предложения от тях дневен ред.
(4) Съобщението за свикване на Изпълнителния съвет се свежда до знанието на всички членове
най-късно седем дни преди заседанието заедно с дневния ред, като за целта се използват
информационните табла и сайта на Студентския съвет. В съобщението се посочва деня, часа и
мястото на заседанието.
Чл. 26. (1) В случаите на отпадане или напускане на член на Изпълнителния съвет освободените
места се запълват на следващото Общо събрание, което трябва да бъде свикано най-късно до
четиринадесет дни след депозирането на молбата за освобождаване.
(2) В случай на гласуване от Общото събрание по предложение за освобождаване на член на
Изпълнителния съвет, Председателят на Студентския съвет има право да обвърже гласуването с
вот на доверие към него, т.е. при освобождаване на члена на Изпълнителния съвет се
освобождава целия Изпълнителен съвет.
Чл. 27. (1) Заседанията на Изпълнителния съвет се провеждат при кворум 50%+1 от списъчния
му състав. При липса на необходимия кворум се изчаква половин час и заседанието се провежда
при същия дневен ред. Упълномощаване не се допуска.
(2) Заседанията на Изпълнителния съвет са закрити, ако не е взето друго решение.
(3) Заседанията се ръководят от Председателя на Студентския съвет.
(4) Изпълнителният съвет взима решения с мнозинство 50%+1 от присъстващите и явно
гласуване.
(5) За всяко заседание се води протокол, който се подписва от Председателя и Секретаря на
Студентския съвет.
Чл. 28. (1) Изпълнителният съвет:
1. привежда в изпълнение решенията на Общото събрание;
2. предлага на Общото събрание изменения и на Правилника за организацията и дейността
на Студентския съвет;
3. предлага на общото събрание Стратегия за развитието и дейността на Студентския съвет;
4. представлява обучаващите се в НБУ пред ръководството на Университета и съдейства за
придвижването и разрешаването на техните молби, предложения или оплаквания;

5. подпомага инициативите на студентските клубове по интереси в НБУ и съдейства за
създаването на нови студентски клубове;
6. организира публични лекции с участието на видни изследователи, представители на
академичните и бизнес среди или хора на изкуството;
7. подпомага извънучебната спортна дейност в Университета, в т.ч. представителните
отбори на НБУ по футбол, волейбол, баскетбол, плуване, тенис и др.;
8. организира благотворителни инициативи от името на Студентския съвет;
9. оказва съдействие за осъществяване на студентските проекти, научни форуми и
конференции;
10. оказва съдействие на студентите от програмите по изкуствата за техните изяви.
11. насрочва и провежда избори за нов Студентски съвет при изтичане мандата на стария,
чрез формирането на работна група “Избори” и в съответствие със ЗВО;
12. решава и други въпроси, свързани с дейността на Изпълнителния съвет.
(2) Членовете на Изпълнителния съвет докладват за изпълнението на административните си и
ръководни функции, и изпълнението на бюджета на Студентския съвет пред Общото събрание,
както следва:
1. в началото на есенния бюджетен период - месец октомври;
2. в началото на пролетния бюджетен период - месец април;
(3) Изпълнителният съвет уведомява незабавно студентските представители за всички настъпили
обстоятелства, които са от съществено значение за дейността и интересите на обучаващите се в
НБУ.
Чл. 29. (1) Финансовият отговорник ръководи финансово-отчетната дейност на Студентския
съвет.
(2) Финансовият отговорник изпълнява функциите си съгласно закона и правилата в НБУ.
(3) Финансовият отговорник:
1. следи за изпълнението на бюджета на Студентския съвет;
2. има право на отлагателно вето по финансовите въпроси, докато не бъдат разгледани и
разрешени от Общото събрание;
3. съхранява копия на всички счетоводни документи в архива на СС.
4. отчита дейността си пред Изпълнителния съвет.
Чл. 30. (1) Секретарят на Изпълнителния съвет: осъществява постоянен контрол на движението
на регистрирани молби и предложения:
1. организира провеждането на предстоящите заседания, като подготвя и разпространява
необходимите материали и информация за тях;
2. изготвя протоколите от заседанията на органите на Студентския съвет и отговаря за
правилното им съхраняване в архива на Студентския съвет;
3. отчита дейността си пред Изпълнителния съвет;
4. подпомага Председателя на Студентския съвет при комуникацията и работата със
студентските клубове по интереси и спортните отбори към Студентския съвет.
(2) В случай, че изпълнението на специфични административни ангажименти и академични
въпроси от значение за работата на Студентския съвет: деловодство, информационна дейност,
клубна дейност, работа с чуждестранни студенти, студенти-дистанционно обучение, алумни и
др., се окажат в по-голям обем от възможностите на секретаря, Изпълнителният съвет определя
студентски представители, които подпомагат секретаря.
5. Надзорен съвет
Чл. 31. (1) Надзорният съвет се състои от петима членове. Четирима от тях се избират и
освобождават от Общото събрание с явно гласуване и мнозинство 50%+1 от списъчния състав на
студентските представители. Петият е представител на НБУ, по предложение на Ректора.
(2) Членовете на Надзорния съвет избират един от тях за Председател на Надзорния съвет - с
явно гласуване.

Чл. 32. (1) Надзорният съвет провежда заседания най-малко от два пъти на семестър.
Заседанията се свикват и ръководят от Председателя на Надзорния съвет.
(2) Заседанията са редовни при кворум поне трима от петчленния състав на Надзорния съвет.
Председателят на Студентския съвет има право да присъства на всички открити или закрити
заседания на Надзорния съвет.
(3) Заседанията на Надзорния съвет са закрити, ако не е взето друго решение.
(4) Решенията на Надзорния съвет се взимат с явно гласуване и при мнозинство поне трима от
петчленния състав на Надзорния съвет.
Чл. 33. (1) Посоченият от Ректора на НБУ член на Надзорния съвет губи правомощията си при:
1. решение на Ректора на НБУ, с уведомление до Председателя на Студентския съвет;
2. прекратяване на трудовите правоотношения с НБУ.
(3) Съставът на Надзорния съвет се попълва по реда, по който е избран или посочен отпадналият
член.
Чл. 34. (1) Надзорният съвет следи за точното и правилно прилагане на Правилника за
организацията и дейността на Студентския съвет и на Правилника за устройството и дейността
на НБУ.
(2) Надзорният съвет има право:
1. да сезира и да бъде сезиран от органите на Студентския съвет и от всеки студент на НБУ,
при констатирани нарушения на този Правилник;
2. да получава тримесечни отчети за дейността на Изпълнителния съвет, както и - по всяко
време на учебната година, писмен отговор по всеки конкретен въпрос, свързан с
дейността на Изпълнителния съвет;
3. на достъп до архива на Студентския съвет;
4. да налага вето решенията на Изпълнителния съвет, като ги предлага за гласуване от
Общото събрание;
5. да инициира свикване на Общо събрание.
(3) Членовете на Надзорния съвет имат право да присъстват на всички открити или закрити
заседания на всички органи, комисии и работни групи на Студентския съвет.
IV. КОМИСИИ КЪМ СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 35. (1) Комисиите подпомагат дейността на органите на Студентския съвет и имат
съвещателни функции. Създават се с решение на Общото събрание с явно гласуване и
мнозинство 50%+1 глас от присъстващите.
(2) С решението си Общото събрание определя задачите на съответната комисия, както и срокът,
за който се създава.
(3) Общото събрание може да създаде постоянни комисии, които да подпомагат дейността на
органите на Студентския съвет през целия му мандат или временните комисии - за определен
срок, който може да бъде продължен с решение на Общото събрание.
Чл. 36. (1) Комисиите могат да бъдат в състав от 5 до 9 членове. Член на комисия може да бъде
всеки студент или докторант на НБУ.
(2) Комисията се ръководи от председател, който се избира от Общото събрание. Председателят
на комисията е студентски представител.
(3) Комисията може да избере заместник-председател и секретар.
Чл. 37. Председателят на комисията:
1. свиква, организира и ръководи дейността ѝ; предлага дневен ред за и ръководи
заседанията на комисията;
2. води протокол за всяко заседание на комисията. Протоколите от събранията се съхраняват
по общия ред;
3. отговаря пряко за дейността на комисията пред Общото събрание;
4. дава отчет:

a) пред Общото събрание - за постоянните комисии;
b) при приключване на дейността, за която е създадена временната комисия;
c) при поискване от студентски представител относно текущата дейност на постоянна
или временна комисия;
5. представлява комисията пред органите на Студентския съвет.
Чл. 38. Комисиите приемат свой вътрешен правилник за работа, в съответствие с този
Правилник. Вътрешните правилници на комисиите се утвърждават с решение на Изпълнителния
съвет.
V. СТУДЕНТСКИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ И СПОРТНИ ОТБОРИ
Чл. 39. (1) Студентските клубове по интереси и спортните отбори представляват доброволни
обединения на студенти и докторанти на НБУ с общи интереси в определена академична или
обществена област, или в областта на спорта.
(2) Студентските клубове самостоятелно определят целите си и средствата за постигането им,
които не могат да бъдат в противоречие с нормативните документи на НБУ. Студентските
клубове не могат да преследват политически цели.
(3) Председателят на Студентския съвет предлага за утвърждаване от Ректора студентските
клубове по интереси и спортните отбори.
(4) Студентските клубове по интереси и спортните отбори се регистрират от Изпълнителния
съвет на НБУ.
(5) Регистрираните студентски клубове по интереси и спортни отбори имат право на
финансиране от бюджета на Студентския съвет, както и на административна и логистична
подкрепа от страна на Изпълнителния съвет при реализацията на тяхната дейност.
Чл. 40. (1) Процедурите и правилата за учредяването, устройството и дейността на студентски
клубове по интереси и спортните отбори към Студентския съвет, както и правилата за
финансиране на студентски проекти, са приложени към този Правилник и са публично достъпни
на интернет страницата на Студентския съвет.
(2) Председателят на Студентския съвет отговаря за комуникацията и работата със студентските
клубове и спортните отбори.
VI. УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
ИЗВЪНУНИВЕРСИТЕТСКИ СТРУКТУРИ

В
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Чл. 41. (1) Студентският съвет, чрез свои Студентски представители, участва в състава на
Академичния съвет, Разширения академичен съвет и Факултетните съвети, както и в други
вътрешни и външноуниверситетски органи и структури, съгласно ЗВО и Правилника за
устройството и дейността на НБУ.
(2) Представител на Студентския съвет в университетските органи и структури по ал. 1 може за
бъде всеки Студентски представител, избран по реда на този Правилник.
(3) Студентите и докторантите на НБУ имат представители в следните извънуниверситетски
структури:
1. Национално представителство на студентските съвети (НПСС) – трима души в Общото
събрание на НПСС, от които един с право на глас и двама със съвещателен глас;
2. Други национални и международни научни, студентски и младежки организации,
съгласно решение на Общото събрание.
(4) В Националното представителство на студентските съвети (НПСС) може да участва всеки
студент или докторант на НБУ, избран по реда на този Правилник.
(5) Представителите на Студентския съвет в университетските и извънуниверситетските органи и
структури по ал. 1 се избират от Общото събрание с явно гласуване и мнозинство 50%+1 глас от
всички Студентски представители. Те се представят от Председателя на Студентския съвет за
съгласуване с Ректора на НБУ.

VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 42. (1) Студентският съвет разполага с бюджет и имущество, предоставено му от НБУ, което
ползва за изпълнение на дейността си, съгласно ЗВО и вътрешните нормативни актове на НБУ.
(2) Изпълнителният съвет приема разпределението на бюджетните средства по пера.
Председателят на Студентския съвет внася проекта за утвърждаване от Ректора на НБУ.
(3) Бюджетът на Студентския съвет се публикува на страницата му в интернет в началото на
всеки бюджетен период, редом с отчет на изразходваните средства от предходния период.
Чл. 43. (1) Изпълнението на бюджета се извършва и отчита съгласно закона и вътрешните
нормативни актове на НБУ.
(2) Председателят на Студентския съвет, със съдействието на Финансовия отговорник, изготвя
семестриалния отчет на бюджета, който се приема от Общото събрание.
(3) Всички разплащания от бюджета на Студентския съвет се одобряват от Председателя на
Студентския съвет по ред, съгласуван с НБУ.
(4) Оригиналните финансови документи се предават за отчет на Ректора на НБУ. Копия от
същите се съхраняват в архива на Студентския съвет.
VIII. ДОКУМЕНТООБОРОТ И АРХИВ
Чл. 44. (1) Молби, питания, оплаквания, предложения и други, свързани с учебния процес или
администрацията, се подават в писмен вид в офиса на Студентския съвет или по електронен път
и се разглеждат в четиринадесет дневен срок, като за отговора се информира подателят.
(2) Всички входящи и изходящи документи получават номер, съхраняват на хартиен и
електронен носител и са достъпни в офиса на Студентския съвет и чрез интернет страницата му.
(2) Публичният достъп до архива на Студентския съвет по електронен път се осъществява по
начин, гарантиращ защитата на личните данни на студентските представители и
администрацията на НБУ.
(3) Всеки студентски представител е длъжен да опазва личните данни на лицата, станали му
известни при или по повод на изпълнението на служебни задължения.
Чл. 45. Всички протоколи от заседания на Общото събрание, Изпълнителния съвет и Надзорния
съвет се публикуват на интернет страницата на Студентския съвет в срок до три дни след
провеждането на съответното заседание и са достъпни на хартиен носител в офиса на
Студентския съвет, заедно с придружаващите ги присъствени списъци. Заверени с подписа на
Председателя на студентския съвет копия от тези документи се предават на Ректора на НБУ в
горепосочения срок.
Чл. 46. Документите от предходните мандати на Студентския съвет се предават за съхранение от
Председателя на Студентския съвет на Ректора на НБУ. Редът за достъп до тях се определя от
Ректора на НБУ.
IX. АКАДЕМИЧНА ЕТИКА
Чл. 47. (1) Студентските представители и членовете на Студентския съвет в НБУ, при своята
дейност спазват общоприетите норми на академичната етика.
(2) Всеки присъстващ на заседанието има право да обърне внимание на председателстващия го,
когато някой от присъстващите не спазва академичната етика.
Чл. 48. (1) При възлагането или поемането на задача от студентски представител, изпълнението
на която може да доведе до конфликт на интереси между задълженията на студентския
представител като член на органите на Студентския съвет и неговите лични интереси, той следва
незабавно да уведоми Председателя на Общото събрание.
(2) Студентските представители не могат да приемат подаръци или да получават облаги, които са
или могат да бъдат възприети като награда за извършване на задълженията им.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Несъвместимост на членството в органите или другите формирования на Студентския съвет
има в следните случаи:
1. членове на Общото събрание и Изпълнителния съвет, както и Председател на Общото
събрание и Председател на Студентски съвет могат да бъдат само Студентски
представители, избрани по реда на този Правилник;
2. членове на Надзорния съвет могат да бъдат само Студентски представители, избрани по
реда на този Правилник, с изключение на представителя на НБУ, определен по реда на
този Правилник;
3. членовете на Изпълнителния съвет, Председателят на Студентския съвет и Председателят
на Общото събрание не могат да участват в състава на Надзорния съвет или на
постоянните и временните комисии;
4. Председателят на Общото събрание не може да участва в Изпълнителния съвет,
Надзорния съвет или в постоянните и временните комисии.
§ 2. Председателят на Общото събрание, Председателят на Студентския съвет и Председателят
на Надзорния съвет, както и членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет, освен при
настъпване на основанията, описани в този Правилник, се освобождават и по тяхно собствено
желание с молба, депозирана пред Председателя на Общото събрание.
XI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този Правилник отменя Правилник за устройството и дейността на Студентски съвет към
НБУ, в сила от 12.07.2005 г., изм. на 26.01.2010 г., изм. от ОС на 25.10.2011 г. утвърдени от АС
на НБУ и в сила от 24.01.2012 г.
§ 2. Студентският съвет с мандат 2012 – 2014 г. довършва мандата си при завареното положение
под ръководството на последния избран Председател на Студентския съвет и при действието на
Правилник за устройството и дейността на Студентски съвет към НБУ.
§ 3. Изборите за СС с мандат 2014 – 2016 г. се провеждат по реда и правилата на този Правилник.
§ 4. За улесняване на провеждането на общоуниверситетските избори Изпълнителният съвет
изготвя процедура въз основа на разпоредбите на този правилник.

