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ПРАВИЛНИК 

за устройството и дейността на 

Студентски съвет при Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“ 
 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1  

(1) Този Правилник урежда устройството и дейността на Студентски съвет (СС) 

при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ като орган на изразяване и защита на 

общите интереси на студентите и докторантите, обучаващи се в организацията; 

(2) СС се състои от представителите на студентите и докторантите, обучаващи 

се в Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас, избрани по реда, предвиден в този 

Правилник. Същият изпълнява функциите си на основание чл. 72 от ЗВО и чл. 41, ал.6 

от Правилника за устройството и дейността на Университет “Проф. Д-р Асен Златаров” 

- Бургас (ПУДУПДАЗ). 

Чл. 2. 

Студентският съвет при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ функционира 

на принципите на: 

1. Доброволност – членството в СС е доброволно; 

2. Равнопоставеност – членовете на СС имат равни права и задължения; 

3. Независимост – членовете на СС нямат право да извършват политическа, 

партийна и религиозна дейност в СС и от негово име; 

4. Добросъвестност - използването на финансовите, информационните и 

материалните ресурси на СС е единствено с цел защита на общите интереси на 

студентите и докторантите във ВУ. 
5. Коректност и представителност – членовете на СС са длъжни да пазят 

честта, авторитета и доброто име на университета и да работят за изграждане на неговия 

престиж в национален и международен план. 



Чл. 3  

На членовете на СС е забранено да извършват политическа и търговска дейност 

от името на СС или на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. 

 

 

ГЛАВА 2. ЧЛЕНСТВО 

 

Чл.4  

(1)  Членове на СС и неговите органи на управление могат да бъдат студенти и 

докторанти, обучаващи се в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, които са избрани 

на избори, проведени по предвидения в този правилник ред;  

(2) Членовете на СС са по право и членове на Общото събрание на 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“,  съгласно чл.72, ал .1 от ЗВО. 

Чл.5 

(1) Мандатът на членовете на СС е 2 години, с право да бъдат избирани за още 1 

мандат. Мандатът започва в деня на избора на състав на СС; 

(2) Мандатът на член на СС се прекратява при наличието на едно или повече от 

следните условия: 

1. Изтичане на мандата на СС 

2. Изтичане срока на обучение, съгласно учебния план, успешно полагане на 

държавен изпит или дипломна защита. Студентите имат право да подадат заявление за 

запазване на членството си в Студентски съвет, в случай че продължат своето 

образование в същото ВУ, в срок от 3 месеца от успешна защита на дипломна работа или 

държавен изпит. 

3. Прекъсване или отстраняване от обучение; 

4. Подаване на оставка в писмен вид до председателя на СС; 

5. Прекъсване или отписване от висшето училище; 

6. Трайна невъзможност за изпълнение на служебните ангажименти; 

7. Уронване  на  престижа  на  Студентски  съвет  или  две  поредни 

отстранявания от заседания на Студентски съвет 

8. Смърт, поставяне под запрещение или подвеждане под съдебна 

отговорност. 

9. Решение на УС с мнозинство от 2/3 при 3 поредни отсъствия от редовно 

свикано заседание на СС. След гласуването, със заповед на ректора се свиква Общо 

събрание на Факултета или Колежа, от който е отстранения член на СС, за избирането на 

нов представител (член на СС); 
Чл. 6 

Членовете на СС имат право: 

1.  Да избират и да бъдат избирани в органи на управление, Управителен 

съвет (УС), комисии и работни групи на СС и университета и в съвета на настоятелите 

на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ съобразно ПУДУПДАЗ; 

2. Да отправят въпроси и предложения, свързани с устройството и дейността 

на СС (вкл. с текущите оперативни задачи), до ръководните органи на СС и 

представители на СС в други органи на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“; 

3. Писмено или по време на редовно заседание на СС устно да заявяват отказа 

си от поста или постовете, който или които заемат в СС; 

4. Да се самоиздигат, да бъдат издигани, да си правят самоотвод и да приемат 

или отхвърлят издигнатата им кандидатура; 

5. По решение на СС или на УС да получат възнаграждение за извършените 

от тях дейности във връзка с проекти и инициативи от бюджета на СС. 



6. Да участват в други дейности, относими към дейността и управлението на 

СС. 

Чл.7 

Членовете на СС имат следните задължения: 

1. Да присъстват на всички редовно свикани заседания  на СС; 

2. Да присъстват на всички редовно свикани заседания на органи и комисии, 

на които са членове; 

3. Да познават добре и да спазват настоящия правилник, както и да се 

придържат към принципите, заложени в него; 

4. Да спазват и изпълняват решенията и възложените им оперативни задачи 

от ръководните органи и комисии на СС; 

5. Да работят за постигане на целите, които си е поставил СС; 

6. Да участват в организирането и провеждането на избори за членове на СС; 

7. Да не използват по какъвто и да е начин участието си в СС за цели, 

уронващи престижа на СС, противоречащи на настоящия правилник и/или на морала; 

8. Да не упражняват в СС или от негово име дейност или агитация въз основа 

на партийна, търговска или религиозна принадлежност; 

9. Да не извършват злоупотреби с финансови, материални, информационни и 

други средства и ресурси, с които разполагат като членове на СС; 

 

 

ГЛАВА 3.  ОРГАНИ НА  СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 

 

Чл.8 

(1)  Органите на Студентския съвет са: 

1. Председател на СС 

2. Заместник-председатели на СС 

3. Управителен съвет на СС 

4. Контролен съвет на СС 

5. Комисии на СС 

6. Главен секретар на СС 

(2)  Студентски съвет избира Управителен съвет, състоящ се от председателя на 

СС, двамата заместник-председатели, главния секретар, председателите на постоянните 

комисии към СС; 

(3) Оставките на членовете на СС се приемат само и единствено от Управителен 

съвет, при гласуване на 51 % от състава му. 

Чл.9 

(1)  Студентски съвет се свиква от председателя най-малко веднъж месечно, 

присъствено на място или онлайн: 

1. По негова инициатива; 

2. По инициатива на  1/4  от списъчния състав на СС; 

3. По искане на Контролния съвет ; 

4. По искане на 1/4 от списъчния състав на студентите в Университет „Проф. 

д-р Асен Златаров" - Бургас. 

(2) Председателят уведомява членовете с писмена покана 3 дни преди 

събранието, като в нея са уточнени датата, часа, мястото и дневния ред на събранието; 

(3) Заседанията на СС са редовни и могат да взимат решения, ако на тях 

присъстват повече от 1/4 от списъчния състав на СС. Заседанията са открити, освен ако 

СС не реши друго; 

(4) Студентски съвет: 



1. Дава предложения пред АС (Академичен съвет) за изменения и допълнения 

на  правилника за устройството и дейността на Студентски съвет при Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров“; 

2. Избира председател измежду членовете си; 

2.1 След избиране на Председател на СС, той предлага 2 лица, които да заемат 

поста заместник-председател и 1 главен секретар, измежду състава на СС; 

3. Избира председател и двама членове на Контролния съвет, както и състав на 

постоянните комисии към СС; 

4. Приема бюджет на СС до края на месец февруари всяка година; 

5. Приема указания за провеждане на пълни и частични избори за членове на СС 

и за членове на Общите събрания на основните звена; 

6. Приема графика на организираните мероприятия от СС за всяка учебна 

година; 

7. Приема мнения, становища и предложения до ръководството на висшето 

училище; 

8. Взима решение за участие в съвместни дейности с външни студентски, 

стопански и неправителствени организации от страната и чужбина; 

9. При необходимост, избира асоциирани членове на СС, които са извън квотата 

на СС и имат право само на съвещателен глас; 

9.1. Броят на асоциирани членове е не повече от двама души; 

10. Взима решения с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в 

случаите на чл. 5, ал.2, т. 10, когато се изисква мнозинство от 2/3. Гласува се явно, освен 

в случаите посочени в настоящия Правилник. 

(5) В началото на всяко заседание СС утвърждава дневния ред, предложен от 

председателя, СС няма право да взима решения по въпроси извън приетия дневен ред.  

Чл.10 

(1) Председателят на СС се избира след издаване на заповед на ректора, на 

заседание на СС от членовете на СС с тайно гласуване и обикновено мнозинство от 

присъстващите; 

(2) Студентският съвет се представлява пред други органи и организации от 

председателя на СС или от делегиран представител, който се избира от СС. 

Чл. 11 

Председателят на СС, който е член на същия, ръководи и координира общата 

дейност на СС. 

Чл. 12 

Правомощия на председателя на СС: 

1. Официално представлява СС пред ръководствата на университетите, 

държавните институции, правителствени, неправителствени и международни 

организации; 

2. Организира изпълнението на решенията на СС; 

3. Подписва всички официални документи на СС и протоколите от 

събранията на СС, освен в случаите, предвидени в този Правилник, или ако СС реши 

друго; 

4. Внася постъпили проекти за разглеждане от СС; 

5. Упълномощава писмено един от зам.-председателите или друг член на СС 

да го представлява при невъзможност; 

6. Насрочва заседанията на СС; 

7. Председателства и води заседанията на СС; 

8. Сключва договори от името на СС, след предварително съгласуване със СС 

и компетентните университетски органи; 



9. Утвърждава вътрешните актове на Комисиите чрез подписването им, след 

одобрението на СС, освен ако противоречат на ЗВО, Университет „ Проф. д-р Асен 

Златаров" - Бургас или този правилник. 

Чл. 13 

(1) Правомощията на председателя се прекратяват: 

1. С изтичане па мандата на СС; 

2. С изтичане срока на обучение съгласно учебния план; 

3. При прекъсване или отстраняване от обучение; 

4. С подаване на оставка; 

5. След искане на 1/3 от състава на СС и гласуване с обикновено мнозинство 

от присъстващите минимум 2/3 от членовете на СС; 

6. Със завършване или прекратяване на обучението му; 

7. Със заминаване в чужбина за повече от шест месеца; 

8. При смърт, поставяне под запрещение или подвеждане под отговорност; 

(2) Председателят продължава да упражнява правомощията си до избирането на 

нов председател. 

Чл. 14 

(1) Заместник-председателите се избират с тайно гласуване и обикновено 

мнозинство от СС, след като са предложени само от председателя на СС; 

(2) Заместник-председателите подпомагат председателя; 

(3) Заместник-председателите се предлагат само от председателя на СС, измежду 

състава на СС. 

Чл. 15 

(1) Заместник-председателите могат да бъдат преизбирани най-много за още 

един мандат; 

(2) Правомощията на заместник-председателите се прекратяват на едно от 

основанията по чл. 13, ал. 1.   

Чл. 16 

(1) Главният секретар се предлага само от председателя на СС, измежду състава 

на СС.  

  След избора на Главен секретар, той избира помощник-секретар измежду 

състава на СС; 

(2) Главният секретар води протоколите от общото събрание на студентската 

общност и от събранията на СС. Отговаря за пълнотата и достоверността на водения 

протокол. Длъжен е да го оформи нагледно и да го обнародва на видно място в седем 

дневен срок след провеждането на съответното събрание; 

(3) Главният секретар оформя изходящата вътрешна и външна кореспонденция 

на председателя и СС. Съставя регистър на изходящата кореспонденция, съдържащ 

задължително подател, получател и дата на изпращане; 

(4) Главният секретар получава вътрешна и външна кореспонденция. Води 

съответен регистър, в който се отбелязва подател, получател и дата на пристигане; 

(5) Подписва протоколите от събранията на СС; 

(6) Предоставя нужните документи, при поискване от компетентните органи на 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров" Бургас; 

(7) Съхранява протоколите от заседанията на СС. 

Чл. 17 

Главният секретар подготвя провеждането на заседанията на СС като: 

1. Предоставя необходимите материали; 

2. Технически осигурява подготовката и приемането на актовете на СС; 

Чл. 18 



Правомощията на главния секретар се прекратяват на основанията посочени в 

чл. 13, ал. 1. 

Чл.19 

(1) Контролният съвет е постоянно действащ орган към СС в състав от трима 

членове; 

(2) Членовете на КС могат да бъдат членове само на СС; 

(3) Председателят и членовете на КС се избират с обикновено мнозинство от СС; 

(4) КС има следните правомощия: 

1. Осъществява текущ контрол върху дейността на изпълнителните органи; 

2. При констатация на нарушение уведомява СС и Ректора на Университет 

„Проф. д- р Асен Златаров" - Бургас; 

3. В случая по т.2 КС има право да свика СС; 

4. Осъществява контрол върху финансовата дейност и архива на СС; 

5. Произнася се по решения, противоречащи на Правилника като изготвя 

доклад и го внася на следващото заседание на СС; 

(5)Правомощията на членовете на КС се прекратяват на основанията посочени в 

чл. 13, ал. 1. 

Чл. 20 

(1) За улесняване и подпомагане дейността си, СС създава комисии; 

(2) Те биват временни и постоянни. 

Чл. 21 Постоянните комисии са: 

1. Комисия по учебна и научно-изследователска дейност и международни 

връзки: 

2. Комисия по социално-битови въпроси; 

3. Комисия по спорт и здраве; 

4. Комисия по стипендиите; 

5. Комисия по културно-масова дейност; 

6. Комисия по РR и проучване на студентското мнение; 

7. Етична комисия; 

(2) Временни комисии по конкретни въпроси се назначават от СС; 

(3) Комисия се създава при необходимост. 

Чл. 22 

(1) Комисиите се състоят от председател, членове и протоколчици; 

(2) Председателите на комисиите задължително трябва да са членове на СС; 

(3)Председателите на комисиите определят вътрешните правила и реда за 

дейност на комисиите чрез наредби за дейността на комисиите, които се утвърждават от 

председателя на СС, чрез подписването им. 

Чл. 23 

Броят на членовете на комисиите се определя от СС. 

 

 

ГЛАВА 4. ФИНАНСИРАНЕ И МАТЕРИАЛНО-БАЗОВО 

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ: 

 

Чл. 24 

(1) Финансирането на СС се осъществява чрез бюджет, както и от дарителски  

актове на лица, благоприятстващи студентската общност; 

(2) Средствата за този бюджет се набират от: 

1. Част от бюджета на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас в 

размер не по-малко от 1% от таксите за обучение на основание чл. 72. ал. 5 от ЗВО; 



2. Други парични и непарични вноски, направени от Университет „Проф. д-р 

Асен Златаров" - Бургас, български и чуждестранни организации или трети лица, за 

подпомагане дейността на СС и реализиране на съвместни проекти; 

3. Дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица, в 

полза на дейността на СС; 

4. Приходи от дейности, осъществявани в рамките на компетенцията на СС. 

Чл.25 

Материално-техническо обезпечаване на СС се осъществява от Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас чрез: 

1. Отпускане на работно помещение и подходящо оборудване; 

2. Собствено информационно табло. 

 

 

ГЛАВА 5. ИЗБОРНИ ПРОЦУДУРИ   

 

Чл.26 

(1) На основание чл.27. ал.2 от ЗВО броя на студентите и докторатите, 

представители в ОС на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас са не по-малко 

от 15% от състава на ОС на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас. Изходната 

база при изчисляване броя на студентите -  членове на ОС на Университет „Проф. д-р 

Асен Златаров" - Бургас е броят на хабилитираните преподаватели, членове на ОС на 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас; 

(2) Студентите и докторантите в Университет „Проф. д-р Асен Златаров" – 

Бургас имат право да  участват в 2 вида избори: 

- в избор на членове на Студентски съвет, който съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗВО  

влиза в състава на Общото събрание на университета; 

- избор на представители на студентите и докторантите в общите събрания на 

основните звена. 

Чл. 27  

(1) Изборът на студентите и докторанти за  членове на СС на Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, става на свикани със заповед на ректора общи 

събрания на  студентите и докторантите по основни звена, съобразно определените в 

заповедта квоти. Броят на квотите по основни звена се определя на база процентно 

съотношение на броя обучавани студенти в основното звено към броя на обучавани 

студенти в Университет „Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, по данни от предходната 

учебна година. За членове на СС не могат да бъдат избирани прекъснали студенти; 

(2) Свикването на ОС на основното звено се оповестява най-малко 7 дни преди 

провеждането му на видно място на входа нададеното основно звено; 

(3) Водещият на събранието се избира с явно гласуване от присъстващите с 

право на глас. За тази цел в началото на самото събрание се избират преброители, 

измежду присъстващите студенти и докторанти. Предложения за водещ на събранието 

се правят на място, като имената на кандидатите се изписват на видно място. Провежда 

се явно гласуване за всеки кандидат поотделно, като преброителите са длъжни да 

извършват преброяването и да обявят резултатите. По аналогичен начин се избира 

протоколчик на събранието, който води протокола от събранието и записва 

предложената кандидатура на видно място в залата. 

Чл.28 

(1) Изборните процедури започват с избор на комисия по изборите. Изборът се 

направлява от водещия на събранието. Протоколчикът е длъжен да запише на видно 

място имената на предложените кандидатури; 



(2) Комисията се избира с явно гласуване, всички заедно или поотделно за всеки 

кандидат, според решението на ОС на основното звено, измежду присъстващите в залата  

студенти и докторанти. Нейният брой трябва е нечетен. Предложенията за членове на 

комисията стават на място, измежду присъстващите с право на глас; 

(3) Членовете на изборната комисия избират измежду състава си председател на 

комисията; 

(4) Задължения на комисията: 

1. Изготвя изборна листа; 

2. Отпечатва бюлетините; 

3. Взима урна, предоставена от ръководството на даденото основно звено; 

4. Записва в изборен списък всеки гласувал, като го завежда по номер и моли 

гласувалия за подпис, при отказ гласът е невалиден; 

5. Преброява гласовете пред присъстващите в залата и ако има съмнения за 

неотчетен глас, те се преброяват повторно; 

6. Оповестява резултатите на самото събрание и на следващия ден списъкът 

с избраните се поставя на видно място в даденото основно звено от председателя на 

изборната комисия; 

7. При провеждане на частични  избори  за допълване на състава на СС, 

председателят на изборната комисия изготвя протокол и заедно със списъка с гласували 

го предава на главния секретар на СС, като запази копие за себе си. Председателят на 

събранието е длъжен да разпише протокола, заедно с протоколчика на събранието. 

Главният секретар на СС завежда предоставените му материали от събранието в архива 

на СС. 

8. При провеждане на избори за нов СС, протокола и материалите от изборите 

се предават на лицето, посочено в заповедта на ректора. 

Чл. 29 

(1) Кандидати за членове на СС се издигат от членовете на ОС на основното 

звено, без задължително писмено и аргументирано оповестяване на кандидатурите 

предварително; 

(2) За кандидати могат да се предлагат студенти и докторанти; 

(3) Изборът е таен и протича съгласно изборните процедури. 

Чл.30  

(1) Ход на изборните процедури - съставя се изборна листа, като: 

1. Всеки член може да предлага кандидатури; 

2. Всеки предложен може да си направи самоотвод, който се приема без 

гласуване; 

(2) Вотът е положителен за съответния кандидат, когато е маркирано името или 

номерът му; 

(3) При гласуването всеки член има право: 

1. Да гласува с положителен вот за всички членове в листата; 

2. Да гласува с положителен вот за определен  брой кандидати; 

3. Да гласува с положителен вот за определен  брой кандидати, отговарящ на 

обявената квота; 

4. Да гласува  с положителен вот за един кандидат в листата; 

5. Да гласува с отрицателен вот, като не маркира нито един от кандидатите в 

бюлетината; 

(4) Кандидатите се класират по низходящ ред, в зависимост от броя на 

получените гласове; 

(5) Избрани са тези кандидати, които са получили обикновено мнозинство от 

присъстващите; 



(6) Ако няколко кандидата са получили равен брой гласове, а незаетите свободни 

места са по-малко, между тези кандидати се провежда нов избор, съобразно броят на 

свободните места; 

(7) Ако е избран по-малък брой членове на СС от квотата на съответното основно 

звено,  се провежда нов избор, след съставяне на нова изборна листа. 

Чл.31 

(1) Новоизбраният СС се свиква на първо заседание от председателя на бившия 

СС в срок от две седмици, след провеждане на избори за състава на СС; 

(2) Ако председателят на бившия СС откаже да изпълни задълженията си по 

чл.31 ал. 1, с подписка от 1/2 от новия СС се свиква първото заседание на СС; 

(3) Първото заседание на новия СС се открива от председателя на бившия СС 

или избран от новия СС водещ на събранието. Председателят на бившия СС или 

водещият на събранието ръководят първото заседание на СС до избирането на нов 

председател на СС; 

(4) Председателят на бившия СС прави отчет за дейността на предходния СС; 

(5) В случай че на първото заседание не бъдат избрани председател и зам.- 

председатели, то изборът се отлага за следващото заседание. 

Чл. 32 

(1) При избор на представители на студентите и докторантите в общите събрания 

на основните звена, изборите по основни звена се провеждат от представителите на  СС, 

избрани от съответното звено, които откриват събранието и разясняват изборните 

процедури. Освен членовете на СС от съответното звено, за да подпомогне избора, СС 

може да изпрати делегирани представители, членове на СС от други звена. Делегираните 

представители  се оттеглят до избора на водещ на събранието, който се избира измежду 

присъстващите студенти и докторанти с право на глас и остават на събранието като 

наблюдатели, които следят за реда на законността на избора. На събранията на основните 

звена присъства и главния секретар на СС, който води протоколи от събранията за архива 

на СС. Делегираните представител и главния секретар присъстват по заповед на 

председателя на СС, след тяхното гласуване от СС; 

(2) Процедурата по избор за членове на Общото събрание на основното звено от 

квотата на студентите и докторантите, става съобразно изборните процедури в този 

правилник; 

(3) ОС на основните звена са законни  и могат за вземат решения, ако присъстват 

поне 2/3 от студентите от  основното звено. При липса на кворум, събранието изчаква 

половин час и след това взима решение с обикновено мнозинство от присъстващите, 

независимо от броя им. 

 

 

ГЛАВА 6. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1 Настоящият правилник влиза в сила с приемането му от СС и отменя 

предходния правилник на СС. 

§ 2  

(1) Приетият от СС Правилник за устройството и дейността на СС се представя 

на Академичен съвет (АС) за утвърждаване; 

(2) АС може да възрази срещу разпоредбите, които противоречат па ЗВО и 

Правилника на ПУ; 

(3) Спорните разпоредби не се прилагат до решаване на спора от Министъра на 

образованието и науката; 

(4) Приетият правилник се подписва от председателя и главния секретар на СС. 



 
Правилникът е приет на събрание на Студентски съвет при Университет „Проф. 

д-р Асен Златаров" с протокол №5/06.03.2023 г. 

Правилникът е приет на заседание на Академичния съвет с Протокол № 40 / 

26.06.2014  и актуализиран с Протокол  № 55 / 20.04.2023 г. 
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