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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ В ПРАВИЛНИКА 

АС Академичен съвет 

ВУ Висше училище 

ДЕСО Департамент по езиково и специализирано обучение 

ЗВО Закон за висшето образование 

ИК Изборна комисия 

МК Медицински колеж 

МУ – 

Пловдив 

Медицински университет – Пловдив 

МФ Медицински факултет 

НПСС Национално представителство на студентските съвети 

ОС Общо събрание 

ПУДМУ Правилник  за устройството и дейността на Медицински университет – 

Пловдив 

СС Студентски съвет 

УД Учебна дейност 

УС Управителен съвет 

ФДМ Факултет по дентална медицина 

ФОЗ Факултет по обществено здраве 

ФФ Фармацевтичен факултет 

 



Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

чл.1 (1) Този правилник урежда устройството и дейността на Студентския съвет (СС) при 

Медицински университет – Пловдив (МУ – Пловдив) като орган на изразяване и защита на 

общите интереси на студентите и докторантите, обучаващи се в университета.  

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

се в университета и избрани по реда, предвиден в този Правилник, и изпълнява функциите си на 

основание чл.72 и сл. от Закона за висшето образование (ЗВО) и чл.87 от Правилника за 

устройството и дейността на Медицински университет – Пловдив (ПУДМУ). 

чл.2 Студентският съвет при МУ – Пловдив функционира на принципите на:  

т.1 доброволност – членството в СС е доброволно и е право, а не задължение на членуващите в 

него, което се упражнява според установената в настоящия правилник процедура;  

т.2 равнопоставеност – членовете на СС имат равни права, задължения и възможности да избират 

и  да бъдат избирани на позиции в съвета, както и в органи, комисии и работни групи на 

университетските органи на управление и университетската администрация;  

т.3 пропорционалност – в СС се осигурява квотно представителство на всички отделни 

факултети и структурни звена на университета, както на студентите, така и на докторантите, на 

българските студенти и на студентите на англоезична форма на обучение, на студентите, 

обучаващи се държавна поръчка, и на тези, обучаващи се в платена форма на обучение;  

т.4 независимост – при осъществяване на своята дейност СС е независим по отношение на 

политически партии, движения, идеологии, както и всякакви други обществени правителствени и 

неправителствени организации и институции;  

т.5 прозрачност – дейността на СС, както и неговите членове и помощни, органи са публични. 

Актовете и протоколите от заседанията му, както и периодични отчети и електронен архив от 

документи, се съхраняват и са достъпни след писмено заявление до председателя или до 

контролен съвет (КС). 



т.6 добросъвестност – членовете на СС използват финансовите, материалните и 

информационните ресурси на СС с оглед неговите функции и възложените им задачи единствено 

с цел защита на общите интереси на студентите и докторантите;  

т.7 коректност и етичност – членовете на СС следва да се въздържат от действия и прояви, които 

биха накърнили честта и достойнството на членовете на академичната общност, представителите 

на неакадемичния състав и свързаните с университета външни лица. Те 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 Медицински университет - Пловдив, както лично, така и косвено - от чуждо 

име в полза на други лица, политически, обществени или търговски субекти; да влизат в 

отношения, които биха могли да породят съмнение за конфликт на интереси, или търговия с 

влияние.  

чл.4 (1) Студентският съвет има свои представители в ръководните органи на МУ – 

Пловдив – Общо събрание и Академичен съвет (АС), Съвет на настоятелите, както и на 

отделните факултети – Общо събрание на факултета и Факултетен съвет, съобразно правилата на 

ЗВО и ПУДМУ. 

(2) Студентският съвет има свое представителство и в други академични органи на управление, 

помощни комисии, административни структури на университета и др. според предвиденото в 

ЗВО и/или вътрешни за МУ – Пловдив.  

чл.5 Студентският съвет има собствени лого, печат, знаме и песен на студентите. 

чл.6 Студентският съвет е член на Националното представителство на студентските 

съвети (НПСС) на основание чл.73а, ал.2 от ЗВО, като съобразява и координира политиките и 

действията си с националния представителен студентски орган. 

чл.7 Студентският съвет в изпълнение на целите си по чл.1, ал.1 на този правилник:  

т.1 организира самостоятелно избора на своя собствен състав, формиращ общото му събрание, 

съобразно правилата в чл.2; избира свои представители в ръководните органи на университета и 

в отделните негови  факултети;  



т.2 организира самостоятелно избора на свой представител в НПСС според правилата, 

предвидени в Правилника за устройство и организация на дейността на НПСС; представителят 

на СС може да бъде различен за всяко заседание на НПСС съгласно чл.73, ал.1, т.11 от ЗВО;  

т.3 участва с консултативни функции при определянето на учебните планове, програми и 

структурата на учебните дисциплини, както и предлага въвеждането на допълнителни учебни 

дисциплини съгласно чл.73, ал.1, т.2 от ЗВО;  

т.4 организира създаването на специализирани научни студентски общности и публикуването на 

техни научни трудове съгласно чл.73, ал.1, т.4 от ЗВО;  

т.5 има право с решение на своето общо събрание да създава свои помощни временни или 

постоянни звена и комисии и да участва в такива на университета и неговите факултети; 

т.6 установява вътрешни и международни образователни, спортни, научни и културни контакти 

между студентите и докторантите, вкл. и следдипломни такива;  

т.7 участва при организирането и развитието на спортната дейност в университета;  

т.8 участва в управлението на студентските общежития съобразно правилата в Наредбата за 

ползване на студентските общежития и столове и вътрешни за МУ – Пловдив;  

т.9 участва в определянето на правилата за разпределяне на студентските стипендии, награди и 

помощи и в органите, които осъществяват тяхното изплащане;  

т.10 участва във вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството  на обучението и 

на академичния състав в университета, както и при разработване на анкетите за проучване на 

студентското мнение;  

т.11 поддържа медийни канали за обслужване на студентите и докторантите в изпълнение на 

принципа на чл.2, т.5 на този правилник и в сътрудничество с университетското ръководство в 

изпълнение на неговото задължение по чл.17, ал.2, т.9 от ЗВО;  

т.12 изработва становища и предложения по проблемите на висшето образование, развитието на 

академичния състав, обучението в бакалавърски, магистърски и докторантски програми, 

повишаване на качеството на научните изследвания, които засягат интересите на обучаващите се 

студенти и докторанти; предложенията и становищата се представят на университетското 

ръководство, научната общност и широката общественост;  



т.13 изразява мнение по текущи проблеми на обучението на студентите и докторантите, 

социално-битовото обслужване, поддръжката на учебната материална база, учебната дейност и 

клиничните практики;  

т.14 информира студентите и докторантите за предстоящи събития в МУ – Пловдив, 

възможности за обучение и повишаване на квалификацията у нас и чужбина;  

т.15 съдейства за улесняване на пълноценното включване на всички студенти в академичния и 

обществения живот на университета;  

т.16 организира срещи, дискусии, семинари, кръгли маси и обсъждания по значими за студентите 

и докторантите теми самостоятелно или в сътрудничество с други студентски съвети, НПСС или 

други обществени организации;  

т.17 извършва и други дейности, изрично неупоменати по-горе, имащи връзка и отношение с 

правата, задълженията и интересите на студентите и докторантите в университета. 

Глава втора 

ЧЛЕНСТВО 

чл.8 (1) Членове на СС и неговите органи на управление могат да бъдат само български 

или чуждестранни студенти и докторанти в редовна форма на обучение, които са избрани на 

избори, проведени по предвидения ред в този правилник.  

(2) Членовете на СС са и членове на Общото събрание на МУ – Пловдив съгласно чл.72, ал .1 от 

ЗВО.  

(3) Статут на действащи студенти и докторанти на лицата по ал.1 по смисъла на ЗВО и 

вътрешните актове на МУ – Пловдив се установява чрез документ, издаден от компетентните 

отдели на университета.  

чл.9 Членството в СС е несъвместимо с членство в ръководни органи на политически 

партии, както и с наличие на предходно осъждане за умишлено престъпление от общ характер, 

освен ако съответното лице е реабилитирано. 

чл.10 (1) Мандатът на членовете на СС е 2 години с право да бъдат избирани за още един 

мандат.  



(2) Мандатът на член на СС съвпада с мандата на Общото събрание (ОС) на СС, независимо дали 

членът на СС е бил избран в първоначалния му състав или е бил избран вследствие на проведен 

по време на мандата допълнителен частичен избор.  

(3) Мандатът започва в деня на избора на състав на ОС на СС.  

(4) Мандатът на член на СС се прекратява със загуба на студентски или докторантски права или 

на основание на други законови уредби.  

чл.11 Членовете на СС имат право:  

т.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 МУ – Пловдив съобразно 

ПУДМУ;  

т.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 МУ – Пловдив;  

т.3 на достъп до протоколите и архивните материали от заседанията и дейността на ОС, УС и 

всички останали постоянни и временни комисии;  

т.4 писмено или устно да заявяват отказа си от поста или постовете, който или които заемат в 

СС;  

т.5 да се самоиздигат, да бъдат издигани, да си правят самоотвод и да приемат или отхвърлят 

издигнатата им кандидатура;  

т.6 други дейности, относими към дейността и управлението на СС.  

чл.12 Членовете на СС имат следните задължения:  

т.1 да присъстват на всички редовно свикани заседания на ОС на СС;  

т.2 да присъстват на всички редовно свикани заседания на органи и комисии, на които са 

членове;  

т.3 да познават добре и да спазват настоящия правилник, както и да се придържат към 

принципите, заложени в него;  



т.4 да спазват и изпълняват решенията и възложените им оперативни задачи от ръководните 

органи и комисии на СС;  

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

т.6 да информират студентите от факултета, от който са избрани, за текущата и бъдещата 

дейност на СС и да отговарят на въпроси, свързани със същата;  

т.7 да участват в организирането и провеждането на избори за членове на СС;  

т.8 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; 

т.9 да не упражняват в СС или от негово име дейност или агитация въз основа на партийна, 

търговска или религиозна принадлежност;  

т.10 да не извършват злоупотреби с финансови, материални, информационни и други средства и 

ресурси, с които разполагат като членове на СС.  

Глава трета 

СТРУКТУРА И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

чл.13 Органите на управление на Студентския съвет са:  

т.1 Общо събрание на СС  

т.2 Председател на СС  

т.3 Заместник-председатели на СС  

т.4 Управителен съвет на СС  

т.5 Контролен съвет на СС  

т.6 Комисии на СС  

т.7 Главен секретар на СС 

 



Раздел първи 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

чл.14 (1) Общото събрание на СС се състои от всички членове на СС и е негов върховен 

колективен орган.  

(2) Общото събрание се конституира на основание пряк избор на членовете на СС.  

(3) Структурата на Общото събрание е изградена на квотен принцип, осигуряващ 

пропорционално представителство на отделните основни структурни звена на университета, на 

българските студенти и на студенти на англоезична форма на обучение, на студентите редовно 

обучение, на студентите държавна поръчка и на тези платено обучение.   

(4) Съставът (броят) на ОС е равен на квотата на студентите и докторантите в състава на Общото 

събрание на МУ – Пловдив, определена в ПУДМУ, като квотата на студентите и докторантите 

там е не по-малка от 15% от състава на Общото събрание на МУ – Пловдив съгласно чл. 27, ал.2 

от ЗВО.  

(5) Общата квота по ал. 4  се разпределя по следния начин – 90% за студенти и 10% - докторанти.  

(6) В рамките на общата квота по ал. 4 и независимо от квотния принцип по ал.5 поне 25% от 

състава на Общото събрание се формира от студенти на англоезична форма на обучение.  

(7) Представителите нa студентите от отделните факултети и звена в СС се избират на квотен 

принцип в такова пропорционално отношение помежду си, в каквото се намира броят на 

студентите с действащи студентски права в съответните факултети и звена към момента на 

провеждане на избора.   

(8) При липса или недостатъчен брой кандидатури от съответните звена, подадени в срок и по 

предварително установения ред, квотата на съответното звено бива преразпределена след 

решение на изборната комисия според чл. 39. 

(9) Представителите на докторантите в СС се избират измежду всички докторанти, които към 

момента на провеждане на изборите са били зачислени за редовна форма на обучение.  

(10) Всеки студент или докторант (в редовна форма на обучение) има право да се кандидатира и 

да бъде избран за представител на студентите и докторантите. Студентите от даден факултет или 



звено могат да избират единствено измежду кандидатите от факултета или звеното, в които се 

обучават.  

чл. 15. (1) Мандатът на ОС съвпада с мандата на избраните на редовни избори членове на 

СС.  

(2) Мандатът на ОС на СС се прекратява предсрочно в случай на прекратяване на мандата на ОС 

на МУ – Пловдив.  

 (3) При прекратяване на мандата на даден член, съставът на ОС на СС се счита съответно 

редуциран, с всички произхождащи от това последици по чл. 39, до попълване на квотата. 

чл. 16 Общото събрание на СС има следните правомощия:  

т.1 организира избори на свои представители в ръководните органи на МУ – Пловдив;  

т.2 избира и освобождава свои представители в други университетски  и междууниверситетски 

органи и организации;  

т.3 избира и освобождава председател, главен секретар, заместник-председатели на СС и 

председатели на постоянни комисии;  

т.4 прекратява предсрочно мандата на членове на СС по реда и условията, описани в този 

правилник, и налага дисциплинарни наказания;  

т.5 създава, преобразува и закрива постоянни комисии, като внася съответните промени в 

правилника;  

т.6 сформира  временни анкетни комисии по въпроси от дейността на СС;  

т.7 изменя и допълва настоящия правилник по предложение на председателя, УС или една 

четвърт от членовете на ОС с мнозинство от повече от половината от списъчния състав на ОС на 

СС; 

т.8 решава други въпроси по предложение на всеки от членовете  на ОС;  

т.9 одобрява или отхвърля кандидатури на вътрешно- и външноуниверситетски студентски 

организации, желаещи да бъдат партньори на СС.  



чл. 17. (1) Мандатът на ОС започва от първото му заседание, което се свиква от 

председателя на предходния СС в 14-дневен срок, следващ деня на провеждане на изборите за 

състава му. Задължението на предходния председател по отношение на изписаното в 

предходното изречение е императивно.  

 (2) Първото заседание на ОС се открива и ръководи от председателя на предходния мандат на 

СС. Председателят представя на новия състав на СС приетия с решение на предходния мандат 

отчет за дейността на СС през изминалия мандат. 

(3) Под председателството на предходния председател на СС се провеждат разисквания по 

представения отчет.  

 (4) На същото заседание се представят функциите на всички комисии на СС.   

чл. 18. (1) ОС заседава поне веднъж на семестър с изключение на времето, през което се 

провеждат редовните изпитни сесии.  

(2) Заседанията на ОС се свикват и ръководят от председателя на СС. Ако той е възпрепятстван 

да ръководи заседанието, то бива водено от посочен от него заместник-председател или от 

главния секретар на СС.  

(3) Членовете на ОС се уведомяват за заседанията с покана по писмен и/или електронен път не 

по-късно от 7 календарни дни преди датата за заседание. Към поканата се прилагат проектът за 

дневен ред и материалите, предвидени за обсъждане. да променяме ли срока? 

(4) Заседанието на ОС е редовно, ако 15 минути след обявения начален час са регистрирани не 

по-малко от половината членове от списъчния състав на ОС.  

(5) При липса на кворум по преходната ал. (4) заседанието се отлага с още 15 минути и се смята 

за редовно, 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, описан в този член. 

(6) Заседанията на ОС са публични освен ако ОС не реши друго. Решение за закрито заседание 

ОС взима с мнозинство от гласовете на поне три четвърти от присъстващите членове.  

(7) По предложение на председателя ОС приема дневен ред на заседанието. Предложения за 

изменение и допълнение на дневния ред може да прави всеки член на СС преди приемането му 

от ОС. 



чл. 19. (1) Председателят на СС свиква ОС и на извънредни заседания:  

т.1 по своя инициатива;  

т.2 по писмено искане на повече от една четвърт от списъчния състав на ОС;  

т.3 по писмено искане на повече от половината от членовете на УС.   

(2) Известие за извънредно събрание се изпраща по реда на чл. 18, ал. 3, но не по-късно от 3 дни 

преди датата за извънредното заседание.  

(3) Материалите и мотивите за свикването се представят по време на заседанието.  

чл. 20. (1) Председателят на СС е длъжен да свиква заседания на ОС по гореописания ред.  

(2) При неизпълнение на задължението по ал.1, ОС се свиква от някой от заместник-

председателите или от главния секретар.  

чл. 21. (1) ОС на СС приема решения, произтичащи от компетенциите му.  

(2) ОС приема решенията си с обикновено мнозинство (50%+1) от присъстващите, доколкото в 

този правилник не е предвидено друго.  

(3) 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.  

(4) Тайно гласуване се приема при изискването му от не по-малко от една трета от 

присъстващите.   

(5) Решенията на ОС са окончателни и се вписват в протокола от заседанието.  

 чл. 22. (1) Дневният ред, дадените предложения, разискванията по точките от дневния 

ред и взетите решения се отразяват в протокола от  заседанието.  

(2) Протоколът от заседанието се води от главния секретар или от определено за конкретното 

заседание член на ОС.  

  

 



Раздел втори 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 

 

чл.23. (1) Председателят на СС е член на ОС на СС и се избира от него с мнозинство 

повече от половината от общия брой негови членове на основание таен избор. За провеждане на 

избора и преброяване на получените резултати ОС на СС избира от състава си петчленна 

комисия, съставена от некандидатствали за позиции от УС членове. Комисията оповестява 

резултата от проведеното тайно гласуване. 

(2) Избраният председател на СС изпълнява функциите си до приключване срока на мандата на 

ОС. Председателят  на СС има ангажименти/задължения към последващо структуриране на ново 

ОС на СС, описани по–горе в настоящия правилник.  

(3) Кандидати за председател на СС могат да бъдат само членове на ОС.  

(4) Кандидатите за председател на СС не трябва да имат родствени връзки с лица, заемащи 

ръководни длъжности в МУ – Пловдив, респ. на негови основни структурни звена, които са 

пояснени в заключителните разпоредби на настоящия правилник. Кандидатите за председател на 

СС представят документ – декларация, саморъчно подписан, удостоверяващ изпълнението на 

условието от предходното изречение.  

 (5) Кандидатурите за председател на СС се подават не по–късно от пет  календарни  дни преди 

датата на събранието. Денят, на който ще се проведе ОС, не се  прибавя при изчисляване на петте 

календарни дни. Кандидатите подават заявление, мандатна програма и документа – декларация, 

описан в чл. 23, ал. (4), подписани саморъчно от тях. Документите, описани в предходното 

изречение, се внасят в деловодството на МУ – Пловдив, ректорат, в запечатан непрозрачен плик, 

върху който е изписана процедурата, за която се участва. 

(6) Екземпляр от заявлението се представя и извън запечатания плик и се завежда в регистър в 

деловодството на МУ – Пловдив, ректорат.  

(7) Документите се адресират до предходния председател на СС, който ги оповестява след 

постъпването им в медийните канали на СС сканирано/електронно.  



(8) Кандидатите за председател на СС представят и защитават аргументирано своите мандатни 

програми пред членовете на ОС в деня на избора.  

(9) Председателят на СС е по право член на УС на СС.  

(10) Председателят на СС не може да е член на Контролния съвет на СС или главен секретар.  

чл.24 (1) Правомощията на председателя се прекратяват:  

т.1 С изтичане на мандата на органа, който го е избрал;  

т.2 С подаване на заявление за напускане, прието с обикновено мнозинство от ОС;  

т.3 При загубване на статус на член на ОС на СС;  

т.4 При осъждане за престъпление от общ характер с влязла в сила присъда;  

т.5 При доказано нарушаване на задълженията му във връзка с конкретен/-ни текст/-ове от 

настоящия правилник;  

т.6 При невъзможност да изпълнява задълженията си за период по–дълъг от три календарни 

месеца.  

(2) При овакантяване/освобождаване на/от поста председател на СС се провеждат избори за нов 

такъв. Изборите се провеждат по реда, определен в настоящия  правилник. Новоизбраният 

председател приключва мандата на предходния председател и встъпва в правомощията си от 

деня на избирането му от ОС на СС.  

(3) До провеждането на нови избори правомощията на председателя се изпълняват от заместник-

председател, определен от ОС. 

чл. 25. (1) Председателят на СС:  

т.1 ръководи дейността на СС и процеса по реализиране на одобрената от ОС стратегия и план за 

действие на съвета;  

т.2 планира съвместно с УС приоритети, цели и задачи за дейността на СС;  

т.3 координира дейността на заместник-председателите и другите председатели на комисии в СС 

и конкретното изпълнение на задачите, възложени от УС;  



т.4 има право да изисква информация от председателите на комисии по текущи оперативни 

задачи;  

т.5 управлява финансовите и материалните ресурси на СС;  

т.6 прави предложения до ректора на МУ – Пловдив за разходване на средствата от бюджета на 

СС след взето решение на заседание на УС или ОС;  

т.7 свиква и председателства заседанията на ОС и УС;  

т.8 представлява СС пред трети лица;  

т.9 има право да присъства и участва без право на глас в заседанията на АС на МУ – Пловдив, 

ако не е негов член;  

т.10 представлява СС в НПСС освен ако ОС на СС не реши друго.  

(2) При отсъствие на председателя или при изрично упълномощаване от него функциите му се 

осъществяват от определен от него заместник-председател или от главния секретар.  

(3) Председателят може изрично да упълномощи заместник-председателите на СС да извършват 

действия във връзка с финансови разходи на СС на МУ – Пловдив.  

(4) Председателят представя отчетен доклад за дейността на СС пред ОС в края на всеки 

семестър. ОС гласува и приема доклада. В случай на неприемане на доклада от страна на ОС на 

СС, то на председателя на СС се дава срок, определен от ОС, в който следва да го 

допълни/доконкретизира.  

 (5) До провеждането на нови избори правомощията на председателя се изпълняват от заместник-

председател, определен от ОС.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

чл. 26. (1) Заместник-председателите са петима със съответни ресори:  

 т.1 Заместник-председател с ресор МФ  

 т.2 Заместник-председател с ресор ФДМ  

 т.3 Заместник-председател с ресор ФФ  



 т.4 Заместник-председател с ресор МК  

 т.5 Заместник-председател с ресор ДЕСО и ФОЗ  

(2) Избор на заместник-председатели: 

т.1 Петимата заместник-председатели са студенти и/или докторанти от съответните звена и са 

редовна форма на обучение.   

т.2 Кандидатурите за заместник-председатели се издигат след  встъпване на  председателя 

на СС в длъжност на изборното събрание за съответния мандат.  

т.3 Изборът на заместник-председателите на СС се извършва с явно гласуване и обикновено 

мнозинство от ОС на СС.  

(3) Кандидатите за заместник-председатели представят:  

т.1 Документ от Отдел УД, респ. от Научен отдел, удостоверяващ, че са студенти/ редовни 

докторанти на съответните звена;  

 т.2 Декларация, съгласно чл. 23, ал. (4) от настоящия правилник; 

т.3 Стратегия за развитие на ресора си.  

чл. 27. (1)  Мандатът на Зам. - председателите се прекратява с изтичането на мандата на 

ОС на СС или при нарушения на този правилник, установени от КС, описани в протокол за 

констатирани нарушения, гласуван/приет с обикновено мнозинство от ОС на СС.  

(2)  Правомощията на Заместник-председател могат да бъдат прекратени предсрочно от ОС  на 

СС при следните случаи:  

1. При осъждане за престъпление от общ характер, с влязла в сила присъда;  

2. При нарушаване на задълженията му, произтичащи от настоящия правилник, констатирано и 

прието по реда на чл. 27, ал. 1 от настоящия правилник;  

3. При невъзможност да изпълнява задълженията си за срок повече от три месеца; 

4. С подаване на заявление за напускане, прието с обикновено мнозинство от ОС.  



чл. 28. Заместник-председателите на СС осъществяват следните дейности:  

 т.1 подпомагат Председателя на СС при упражняването на правомощията му на ниво структурно 

звено, от което са избрани;  

т.2 заместват председателя на СС, когато са били упълномощени от него;  

т.3 в случай на предсрочно прекратяване на мандата на председателя на СС един от тях по 

решение на ОС председателства СС до избора на нов председател;  

т.4 се отчитат за дейността си пред ОС;  

т.5 предоставят информация за ресорите, които ръководят, поискана от председателя на ОС 

и/или контролния съвет на СС.  

т.6 изпълняват задачи и отговорности, вменени им от ОС на СС, УС или текстове по настоящия 

правилник; 

т.7 Решават и изпълняват други въпроси по силата на настоящия правилник.  

чл. 29. (1) Заместник-председателите на СС се освобождават предсрочно от позицията, 

която заемат, по решение на ОС с мнозинство повече от половината от общия брой членове на 

ОС на СС.  

 (2) В случаите на предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председател, нов избор се 

провежда до един месец след приемането на решението  за освобождаване. До провеждане на нов 

избор за ресорен заместник–председател и встъпване в длъжност, функциите на същия се 

изпълняват от председателя на СС, респ. от главния секретар.  

КООРДИНАТОРИ НА КОМИСИИ 

  чл. 30. (1) Координатори на комисии се избират от ОС на СС с обикновено мнозинство от 

присъстващите. Обособяват се следните комисии, ръководени  от координатори:  

т.1 Комисия по социално-битовите въпроси;  

т.2 Комисия по спортните мероприятия и промоция на здравето;  

т.3 Комисия по ПР дейност и обществени мероприятия;  



т.4 Комисия по учебната и научната дейност;  

т.5 Комисия по международна дейност и сътрудничество с англоезичните студенти; 

т.6 Комисия по контрол на качеството на обучение.  

(2) Всяка една от комисиите е съставена от не по-малко от петима членове. 

(3) Комисиите заседават не по-рядко от веднъж на семестър през учебна година. Конкретните 

регламенти, отнасящи се до работата на коя да е от комисиите, се приемат от ОС на СС по 

предложение на координаторите в срок до 2 месеца след избирането им.  

(4) Заседанията на комисиите са публични, освен ако не бъде решено друго с мнозинство две 

трети от членовете и при явен вот на същите.  

(4) Всяка комисия води протокол от заседанията си, който се подписва от координатора ѝ. 

(5) Всяка комисия представя отчет за извършеното до председателя на СС, който (отчет) се 

докладва от председателя на ОС на СС, и се приема с обикновено мнозинство от присъстващите.  

(6) Правомощията на координаторите на комисии могат да бъдат прекратени предсрочно от ОС 

на СС при следните случаи:  

т.1 при осъждане за престъпление от общ характер с влязла в сила присъда;  

т.2 при нарушаване на задълженията му, произтичащи от настоящия правилник, констатирано и 

прието по реда от чл. 27, ал. 1 от настоящия правилник; 

т.3 при невъзможност да изпълнява задълженията си за срок повече от три месеца;  

т.4 с подаване на заявление за напускане, прието с обикновено мнозинство от ОС.  

Раздел трети 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

чл. 31. (1) УС е оперативен орган за управление на СС.  

 (2) Членове на УС са председателя на СС, заместник-председателите и главният секретар.  



(3) Председателят на СС председателства заседанията на УС.  

(4) Правомощията на член на УС могат да бъдат прекратени предсрочно от ОС при следните 

случаи:  

т.1 По предложение на Председателя на СС и след решение на ОС;  

т.2 При подаване на заявление за напускане и след решение на ОС;  

т.3 При неизпълнение на задълженията си;  

т.4 При осъждане за престъпление от общ характер с влязла в сила присъда;  

т.5 При нарушаване на текстовете от правилника на СС;  

т.6 При невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от три месеца.  

 чл. 32. УС изпълнява следните функции:  

т.1 Организира изпълнението на решенията на ОС;  

т.2 Утвърждава внесените от председателя на СС предложения за разкриване на длъжности и 

звена, които да подпомагат дейността на УС и СС;  

т.3 Организира текущата дейност на СС в периодите между заседанията на ОС;  

т.4 Предлага на председателя на СС провеждане на заседания на ОС по значими студентски 

проблеми;  

т.5 Заседанията на УС се провеждат не по-малко от един път на семестър по предложение на 

председателя на СС или по искане на повече от половината от неговите членове; 

т.6 Заседанията се ръководят от председателя на СС, а при негово отсъствие – от писмено 

упълномощен член на УС;  

т.7 Заседанията на УС са редовни при присъствие на половината или повече от членовете на УС 

и поне един представител на КС; 

т.8 Решенията на УС се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство; 

т.9 Не се допуска гласуване с пълномощно;  



т.10 Протоколите се подписват от председателя на СС и главния секретар/водилия протокола;  

т.11 Всички протоколи и обсъжданите материали се съхраняват в офиса на СС. Запознаването на 

лице, което не е член на УС и ОС, с протоколите се извършва само с разрешение на председателя 

на СС и/или след решение на УС; 

т.12 УС разработва вътрешни правила за работата си, които не противоречат на настоящия 

правилник, вътрешните за МУ – Пловдив актове и ЗВО.   

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 

чл. 33. (1) Контролният съвет (КС) на СС е орган, който осъществява наблюдение и 

контрол върху дейността на съвета, неговите органи и лицата на ръководна  и/или друга 

длъжност. Контролен съвет:  

т.1 Контролен съвет се състои от петима членове, излъчени от ОС на СС. Решението за избора на 

членовете на КС се взима с мнозинство от две трети от присъстващите на ОС. т.2 Излъчените по 

ал.1 членове на КС задължително са студенти и/или редовни докторанти на МУ-Пловдив в 

редовна форма на обучение. 

т.3 Контролният съвет осъществява функциите си по следните начини:  

(2) Контролира изпълнението на решенията на ОС на СС и на УС;  

(3) Съблюдава дейността на СС, включително и на УС;  

(4) Отчита дейността си пред ОС на СС;  

(5) Присъства с минимум един представител на събранията на УС;   

(6) За изпълнение на задълженията си КС има право да получи копия от протоколите и 

списъчните състави на всички органи на управление на организацията, вкл. и други 

документи. 

(7) КС се представлява чрез всеки един от членовете си, заедно и поотделно. КС не избира 

председател на КС, а представляващ събранията за всяко конкретно събрание 

(8) При подаване на заявление за напускане на член на КС, членът се заменя с друг след 

гласуване на ОС на СС. 



(10) Членовете на КС имат право да се включат в максимум една от комисиите към ОС на СС, но 

нямат право да бъдат избирани за техни координатори. 

(11) Членовете на КС могат да бъдат сезирани от всеки студент и/или редовен докторант на МУ – 

Пловдив. КС има възможност и да се самосезира. 

(12) Други, следващи от настоящия правилник и/или свързани с дейността му.  

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

чл. 34 (1) Главният секретар:  

т.1 Отговаря за изготвянето на протоколите от заседанията на ОС, УС и тяхното съхраняване;  

т.2 Ръководи отчетността на организацията и поддържа нейното деловодство;  

т.3 Съхранява печата на организацията.  

(2) Главният секретар се избира от ОС по реда за избор на председател на СС с мнозинство 

повече от половината от състава на ОС на СС.  

чл. 35. Главният секретар се отчита за своята дейност пред ОС в края на всеки семестър. 

ОС гласува и приема отчета. След приключване на мандата, главният секретар предава на 

лицето, заело длъжността, в срок от две седмици от избора му находящите се в него документи, 

печат, други. Предаването се удостоверява с подписване на приемно–предавателен протокол.  

чл. 36.  Главният секретар се освобождава предсрочно от позицията, която заема, с 

решение на ОС, взето с мнозинство повече от половината от състава на ОС на СС и съгласно 

текстовете на чл. 27 от настоящия правилник. 

Глава четвърта 

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОС НА СС 

чл. 37 (1) Съставът на СС се формира чрез общоуниверситетски избори, проведени по 

основни структурни звена на ВУ.  



(2) Конкретният брой на мандатите и тяхното квотно разпределение се изчисляват предварително 

според правилата на чл. 14 от този съвместно с председателя на ОС на МУ – Пловдив, доколкото 

членовете на ОС на СС са и членове на ОС на МУ – Пловдив.  

(3) Изборите се провеждат от изборна комисия (ИК), избрана от ОС на СС, състояща се от 

председател на ИК и поне десетима членове, подпомагана в дейността си от заместник-

председателите на СС, съобразно ресорите им. Организирането на участието на докторантите в 

изборите се осъществява с организационната подкрепа на „Научен отдел“ на МУ – Пловдив. 

(4) ИК  се сформира не по-късно от три дни преди началото на информационната кампания. До 

началото на информационната кампания ИК представя регламент за провеждане на изборите. 

(5) При допълване на квотата на ОС поради овакантени места се създава аналогична ИК с 

председател, който не е от структурното звено/звена, в които се провеждат изборите. 

(6) Членовете на ОС са и представители на студентите/докторантите в ОС на съответното 

структурно звено на МУ – Пловдив (МФ, ФДМ, ФФ, ФОЗ, МК, ДЕСО). При непопълване на 

квотата към съответното структурно звено се провеждат избори за допълването ѝ от 

студенти/докторанти от съответното звено по регламента в ал. (3). Избраните членове са 

представители в ОС към съответното звено. Ако квотата на студентите/докторантите към ОС на 

структурното звено е по-малка от броя членовете на ОС на СС от съответното звено, 

представителите се избират след решение на ОС на СС. 

чл.38 При провеждане на изборите се спазват принципите за равни възможности, 

информиран избор, документиране на изборната процедура, всеобщо, равно и пряко избирателно 

право с тайно гласуване.  

чл.39 (1) Изборите се провеждат по мажоритарната система с независими кандидати. 

Квотите, определени за всяко едно от основните структурни звена на МУ – Пловдив, съгласно 

текста на чл. 37, ал. 2 от настоящия правилник, се заемат на основание получен брой гласове.  

(2) При останали свободни квоти (по основни структурни звена) се провеждат избори в срок до 

седем календарни дни от последните избори. Ако и тогава остават непопълнени квоти, те се 

преразпределят пропорционално с решение на ИК. 

(3) При обстоятелства, налагащи запълнени квоти на ОС в рамките на 1 месец от проведените 

избори, незапълнените квоти се преразпределят без процедурата по ал. (2). 



(4) При овакантяване на позиция на член на ОС, който е в последна година на обучението си, се 

провеждат частични избори в първи курс на съответното структурно звено. Частичните избори се 

осъществяват от ИК по чл. 37. 

чл. 40. (1) За да участва в изборите, кандидатът трябва да подаде следните документи до 

ИК: заявление за участие до избори; документ, удостоверяващ студентски права; мотивационно 

писмо. 

(2) Документите може да бъдат подадени лично или електронно на предварително посочен от ИК 

електронен адрес.  

(3) Заявление може да се подава в срок до 7 календарни дни преди датата на провеждане на  

изборите по предварително описан от ИК ред.  

чл. 41. (1) Публичното обявяване на предстоящи избори за членство в СС, вкл. всички 

свързани с това условия, процедури и срокове, се извършва под формата на информационна 

кампания. Информационната кампания се осъществява от ИК с подкрепата на СС.  

(2) Информационната кампания започва поне 21 календарни дни преди датата на провеждането и 

продължава до деня преди провеждането на изборите.  

чл. 42. Изборите се произвеждат не по-рано от 14 календарни дни преди изтичане на 

мандата на ОС, но не по-късно от 1 месец след изтичането му.  

чл. 43. (1) Бюлетините за всяко основно структурно звено се изготвят от ИК с възможност 

за изготвяне и на дигитални формуляри при дистанционна форма на гласуване. 

 (2) За проведен избор се съставя протокол, подписан поне от трима членове на ИК.  

чл. 44. Изборната комисия осъществява изборите за докторанти – кандидат-членове на ОС 

на СС със съдействието на „Научен отдел“ на МУ – Пловдив. Изборите се осъществяват 

съобразено с текста на чл. 14, ал. 5 от настоящия правилник. Изборите се провеждат от ИК в 

сроковете, определени за провеждането на изборите на студентите по основните звена. Квотата 

на докторантите се попълва от лицата, получили най-голям брой гласове. При непопълване на 

квотата се прилагат разпоредбите на чл.39 от настоящия правилник. 

 



Глава четвърта 

БЮДЖЕТ И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 

чл. 45. (1)  Дейността на Студентския съвет се финансира от висшето училище в размер, 

който е не по-малко от едно на сто от таксите за обучение, както от получени дарения и други 

собствено привлечени средства. Бюджетът се използва за защита на социалните и 

образователните интереси на студентите, за провеждане на културна, спортна, научна, творческа 

и международна дейност.   

(2) В началото на финансовата година СС получава информация от главния счетоводител на 

МУ – Пловдив за размера на бюджета си. УС в едномесечен срок след получената информация 

изготвя неговото проекто-разпределение по пера и предлага приемането му от ОС.   

(3) Академичният съвет на МУ - Пловдив одобрява бюджета на СС за всяка финансова 

година по предложение на Ректора на МУ и след постъпило предложение от Председателя на 

СС, респ. заместващо го лице.   

чл. 46. Управлението на бюджета се осъществява от Председателя на СС. В случай на 

отсъствие на председателя управлението на бюджета се поема от главен секретар или заместник 

– председател, съгласно текстовете на настоящия правилник. 

 Глава пета 

ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ И ПРОИЗВОДСТВА 

чл. 47  (1) За нарушаване на разпоредбите на този правилник и за действия и поведение, 

уронващи престижа на СС или на МУ – Пловдив, неоснователни отсъствия от заседания на 

органите на управление, комисиите или неизпълнение на възложените задължения във връзка с 

дейността на СС, на членовете могат да бъдат налагани следните дисциплинарни наказания:  

1.забележка;  

2.предупреждение за изключване;  

3.изключване.  



(2) Наказанието изключване се налага за системни или тежки нарушения.  

чл.48 (1) Налагането на дисциплинарните наказания по чл.47 става от ОС на основание на 

неговите правомощия с явно гласуване и обикновено мнозинство от гласувалите, като лицето, 

предложено за наказание, не участва в гласуването, но може да бъде изслушано, респективно да е 

представило писмени обяснения в срок три дни преди деня на заседанието на ОС.  

Глава шеста 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Председателят на СС, респективно заместник-председателите на основните звена, не може да 

бъде в родствени връзки с лица, заемащи ръководни длъжности в МУ – Пловдив – ректор, 

заместник-ректори, декани, заместник-декани и директори на основни звена в университета, 

както и с председатели на общи събрания на университета или неговите факултети или техни 

заместници.  

2. Настоящият правилник се приема на основание чл. 72, ал. 3 от ЗВО. Изменения и допълнение в 

настоящия правилник се извършват по реда на приемането му.  

 

 

 

 

 

 

 

 


