ПРАВИЛА
ЗА УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТТА
НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ
ПРИ МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ ”СВ. ИВАН РИЛСКИ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Този правилник урежда устройството, дейността, управлението и финансирането на
Студентския съвет (СС) при МГУ "Св. Ив. Рилски", както и взаимоотношенията между подразделенията
му, правата и задълженията на обучаващите се.
Чл.2. Правилникът за устройство и дейността на СС е изработен въз основа на Закона за
висшето образование (ЗВО), Правилника за устройство и дейността на МГУ "Св. Ив. Рилски", както и на
действащите нормативни актове.
Чл.З. Студентският съвет е орган за защита на общите интереси на обучаващите се в МГУ "Св.
Ив. Рилски". СС няма политически характер и не е обвързан с никоя политическа сила.
Чл. 4. Студентите, специализантите и докторантите в МГУ "Св. Ив. Рилски", наричани за
краткост по-нататък студентска общност, избират от факултети по 30, а от Филиала 3 делегата от своя
състав, които да ги представляват в Общото събрание на студентската общност. Общото събрание на
студентската общност избира от своя състав СС за срок от две години.
Чл. 5. Членовете на СС са и представители на студентската общност в Общото събрание на
МГУ "Св. Ив. Рилски". Броят на членовете на СС се определя от Правилника за устройство и дейността
на МГУ "Св. Ив. Рилски" и представлява не по-малко от 15 % от членовете на Общото събрание на
МГУ.
Чл. 6. При трайно отсъствие на до 20 % от членовете на СС, той има право да попълва състава
си с делегати на Общото събрание на студентската общност. Ново привлечените са пълноправни
членове на СС до следващото Общо събрание на студентската общност, на което се провеждат
частични избори за попълване на състава на СС.
Чл. 7. При трайно отсъствие на над 20 % от членовете на СС, се свиква Общо събрание на
студентската общност.
Чл. 8. (1) Общо събрание на студентската общност се свиква от Председателя на СС и/или при
искане на не по-малко от 50 % от делегатите и най-малко един път годишно.
(2) Дневният ред и датата на провеждане на заседанието се обявяват писмено не по-късно от 7
дни преди датата на провеждане.
(3) Общото събрание на студентската общност е легитимно при присъствие на най-малко 50% +
1член от състава й.
(4) При липсата на кворум в определеното време, началото на събранието се отлага с 30 мин.
Ако и тогава няма кворум, се насрочва ново заседание, което се провежда с присъстващите делегати,
ако не са по-малко от 30% от общия брой на делегатите.
(5) Събранието на студентската общност взема решение с обикновено мнозинство от
присъстващите.
Чл.9. (1) Делегатите на факултетите или филиала се избират от Общо събрание на студентите,
специализантите и докторантите в съответното звено.
(2) Дневният ред и датата на провеждане на заседанието се обявяват писмено не по-късно от 7
дни преди датата на провеждане.
(3) Общо събрание на звеното е законно при присъствие на най-малко 50% + 1член от състава
му.
(4) При липсата на кворум в определеното време, началото на събранието се отлага с 30 мин.
Ако и тогава няма кворум, се свиква ново събрание, което се провежда с присъстващите делегати.
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(5) Събранието на студентската общност взема решение с обикновено мнозинство от
присъстващите.
II. УСТРОЙСТВО НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 10. Общото събранието на студентската общност е висш орган на студентското
самоуправление. То избира Студентския съвет.
Чл. 11. СС има подразделения, които са Факултетните студентски съвети (ФСС) и Домовите
студентски съвети (ДСС). ФСС и ДСС се избират от събрания на съответните общности по реда на
чл.8.
Чл. 12. Председателите на ФСС и ДСС се избират с явно гласуване на събрания на
общностите.
Чл.13. Изпълнителните органи на СС на МГУ "Св. Ив. Рилски" са Председателят, Зам.
председателят и Изпълнителното бюро.
Чл. 14. (1) Председателят на СС се избира от СС с тайно гласуване и обикновено мнозинство
от присъстващите.
(2) Председателят на СС се освобождава от всички други изборни длъжности в органите на
студентското самоуправление.
(3) Студентският съвет се представлява пред други органи и организации от Председателят на
СС или от делегиран представител, който се избира от СС.
Чл. 15. (1) СС избира с тайно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите Зам.
председател от своя състав, по предложение на Председателя.
(2.1) Зам. Председателят е и зам. председател на Комисията по социално-битови въпроси на
учащите. Изготвя предложения, анализи и становища, относно ползването на студентски общежития,
като ги съгласува със студентски съвет и ръководството на университета.
(2.2) Зам. Председателят изготвя предложения, анализи и становища, относно спортни
мероприятия организирани от или чрез университета, разпределението на средствата за помощи и
стипендии от собствени средства и държавна субсидия.
(2.3) Зам. Председателят изготвя предложения, анализи и становища, относно учебния план,
кандидат студентската кампания, вътрешен и международен образователен и културен обмен.
Популяризира дейността на СС сред студентите на МГУ.
Чл. 16. (1) СС избира от своя състав технически секретар, по предложение на председателя, с
тайно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) Техническия секретар води протоколи от общото събрание на студентската общност, от
събранията на студентски съвет и изпълнителното бюро. Отговаря за пълнотата и достоверността на
водения протокол. Длъжен е да го оформи надлъжно и обнародва на видно място в срок до 7 дни след
провеждането на съответното събрание.
(3) Техническия секретар оформя изходящата вътрешна и външна кореспонденция на
Председателя, ИБ и СС. Съставя регистър на изходящата кореспонденция, съдържащ задължително
подател, получател и дата на изпращане.
(4) Техническия секретар получава вътрешна и външна кореспонденция. Води съответен
регистър в който се отбелязва подател, получател и дата на пристигане.
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Чл. 17. Изпълнителното бюро (ИБ) е оперативен орган на СС. Състои се от седем члена.
Председател, зам. председател и технически секретар. И отговорниците на комисии към СС.
Председателят на СС ръководи ИБ.
Чл. 18. (1) Студентският съвет се свиква от Председателя най-малко един път на два месеца.
(2) Студентският съвет се свиква от Председателя и по искане на половината от неговите
членове.
(3) Членовете на СС, които не изпълняват задълженията си, се освобождават от СС на
събрание на студентската общност по предложение на ИБ.
(4) По предложение на Председателя, СС може да освобождава и избира нови членове на ИБ.
Освобождаването и изборът на членове на ИБ става с обикновено мнозинство.
Чл. 19. (1) По предложение на ИБ могат да се създават комисии и други помощни органи.
Техният брой и предмет на дейност се определя от СС.
(2) В състава на тези комисии могат да участват и лица, които не са членове на СС.
(3) Дейността на комисиите и другите помощни органи се контролират от ИБ. Те отчитат
дейността си пред СС.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 20. Правата и задълженията на СС се определят от чл.73 на ЗВО. СС има право:
1. Да организира избора на свои представители в ръководните органи на МГУ Св. Ив. Рилски";
2. Да прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини;
3. Да прави предложения за покана като лектори на външни преподаватели;
4. Да организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването
на техни трудове;
5. При необходимост да създава и управлява свои организационни звена;
6. Да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти
между студентите;
7. Да изразява мнение и да прави предложения за развитие на спортната дейност в МГУ;
8. Да участва в управлението на студентските общежития;
9. Да участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и
помощите на студентите;
10. Да извършва анкетиране в студентската общност.
IV. ФИНАНСИРАНЕ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ.
Чл.21. Дейността на СС се финансира от бюджета на МГУ "Св. Ив. Рилски", съгласно ЗВО.
Чл. 22. Средствата се използват за защита на социалните интереси на обучаващите се, за
провеждане на културна, спортна, научна, творческа и международна дейност.
Чл. 23. СС утвърждава финансов план по предложение на ИБ.
Чл. 24. Финансовата и счетоводна отчетност се води от финансово-счетоводните органи на
МГУ Св. Ив. Рилски".
Чл. 25. Всички разходи, направени от СС, са съобразени с действащите нормативни документи
за тяхната законосъобразност.
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Чл. 26. СС и неговият Председател планират целесъобразността за разходите, а отговорният
счетоводител носи отговорност за тяхното законосъобразно използване. Председателят на СС и
отговорния счетоводител носят солидарна отговорност за неправомерно изразходване на средствата
отпуснати от бюджета на МГУ Св. Ив. Рилски" за нуждите на СС.
Чл. 27. На СС се предоставя безвъзмездно работно помещение с телефон, канцеларско
обзавеждане и консумативи.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 28. Този правилник е разработен на основание чл.72 и чл.73 от ЗВО, Наредба за ползване
на Студентски столове и общежития и Правилника за устройство и дейността на МГУ "Св. Ив. Рилски".
Чл. 29. Измененията и допълненията в този правилник се извършват от Общото събрание на
студентската общност и се представят за съгласуване с АС на МГУ Св. Ив. Рилски".
Чл. 30. Академичният съвет на МГУ Св. Ив. Рилски" може да възрази срещу разпоредбите на
този правилник, които противоречат на законите или правилниците на МГУ Св. Ив. Рилски".
Чл. 31. Спорните разпоредби не се прилагат до решаване на спора от Министъра на
образованието и науката.
Чл. 32. Този правилник е приет на 11.11.2008 г. от събрание на общност в МГУ Св. Ив. Рилски".
Влиза в сила с утвърждаването му от АС на МГУ „Св. Иван Рилски”.
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