ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ НА ЕВУИМ
РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПРИНЦИПИ
Чл.1. Настоящият „Правилник за организацията и дейността на Студентския съвет на ЕВУИМ“ се
приема в изпълнение на Чл. 70 (1) тт. 5, 7 от ЗВО, уреждащ правото на студентите и докторантите във ВУ
свободно да се сдружават (включително - и в Студентски съвети) за защита и удовлетворяване на своите
интереси, както и да избират и да бъдат избирани в ръководните органи във висшето си училище.
Чл.2. (1) Студентския съвет в ЕВУИМ е орган на защита на общите интереси на обучаемите във
Висшето училище – студенти и докторанти.
(2) В съответствие със законовите изисквания, Студентският съвет приема свой правилник
за организацията и дейността и го представя на Академичния съвет на ЕВУИМ, който може да възрази
срещу конкретни разпоредби в него, противоречащи на законите или на вътрешнонормативната уредба.
(3) Настоящият Правилник влиза в сила от момента на влизане в сила на Протоколното
решение на Академичния съвет на ЕВУИМ. При избиране на нов състав на Академичния съвет, Ректорът
може да поиска от действащия Председател Студентския съвет да внесе за утвърждаване нов правилник
за организацията и дейността на Студентския съвет.
(4) Настоящият Правилник може да бъде сменен, променен или допълнен и по инициатива
на Студентския съвет, като Председателят на Студентския съвет организира разработването и приемането
на новия текст на Правилника и го внася за утвърждаване от Академичния съвет до 1 месец от датата на
приемането му от Студентския съвет.
(5) Академичният съвет е длъжен да разгледа да се произнесе по новия текст на Правилника
до 3 месеца от датата на официалното искане на Ректора на ЕВУИМ или на Председателя на Студентския съвет.
Чл.3. На основание Чл. 36 на ЗВО, академичната свобода на студентите и докторантите в ЕВУИМ да
избират свои представители се реализира и гарантира единствено при условията и по реда, определени
в настоящия Правилник, без наличие на института на Общото събрание и без прилагане на механизма
на представителството в него.
Чл.4. В изпълнение на Чл. 72 (5) на ЗВО, дейността на Студентския съвет на ЕВУИМ се финансира
от Висшето училище с ежегодна субсидия в размер 0.3 на сто от реално заплатените от обучаемите в ЕВУИМ
през предходната учебна година академични такси. Средствата се изплащат от Главния счетоводител на
ЕВУИМ според представени от Председателя на Съвета план-сметки и разходно-оправдателни документи за
разходи, задължително съответстващи на описаните в ЗВО.
РАЗДЕЛ ІІ. ПРАВОМОЩИЯ НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ
Чл.5. Студентският съвет има ред правомощия , произтичащи от ЗВО, по защита на академичните
свободи и интересите на студентите и докторантите в ЕВУИМ в това число:
1. да организира избора на свои представители в ръководните органи на ЕВУИМ и на национално ниво.
2. да прави предложения пред Академичния съвет за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини;
3. да прави предложения пред Академичния съвет за покана на външни преподаватели;
Правилник за организацията и дейността на Студентския съвет на ЕВУИМ

1

4. да организира създаването на научни студентски общности и публикуването на техните трудове;
5. при необходимост да създава и управлява свои организационни звена;
6. да установява вътрешни и международни образователни, културни и спортни контакти между
студентите;
7. да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност в ЕВУИМ;
8. да участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и помощите;
9. да участва със свои представители в прилагането на СУКОНИП, както и при разработването на
въпросите, свързани с проучването на студентското мнение;
10. да му бъде предоставена от Висшето училище и суверенно да поддържа самостоятелна страница
в „Университетския информационен център за информационно обслужване на студенти и докторанти“.
Чл.6. Студентският съвет на ЕВУИМ участва в Националното представителство на студентските
съвети чрез избрания от Общото събрание свой Председател.
РАЗДЕЛ ІІІ. СЪСТАВ СТРУКТУРА И ОРГАНИ НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ
Чл.7. (1) В съответствие с Член 3. От настоящия Правилник, съставът на Студентския съвет се определя
според принципа на представителство на отделните студентски и докторантски потоци (отделно – в Пловдив
и в София).
(2) Всеки един поток се представлява (отделно – в Пловдив и в София, отделно – за бакалаври,
за магистри и за редовни докторанти) от по един свой представител, избран с явно гласуване, проведено от
присъстващ пълномощник на Студентския съвет - на едно от първите събирания през първия семестър за
всеки поток. Новият състав на Студентския съвет се формира и докладва от действащия си Председател пред
Ректора до 30 ноември всяка година и провежда първото си Общо събрание за академичната година
в рамките на месец декември.
(3) Мандатът на всеки новоизбран член на Студентския съвет е от две академични години и
може да бъде продължаван само с още две. След изтичането на първата година от мандата, той може да
бъде предсрочно прекратен - при един от следните случаи:
1. с решение на повече от половината членове от общия списъчен състав на потока (в което се определя и
нов представител на този поток в Студентския съвет);
2. с констатирано на събиране на потока прекратяване на обучението в ЕВУИМ на действащия представител
(след което се определя и нов представител на потока в Студентския съвет);
3. с изтичането на едногодишния период на обучение на потока, предвиден в Учебния план за магистрите,
констатирано от Студентския съвет служебно, по информация от Учебен отдел, подадена след дипломирането
на съответните магистри.
Чл.8. (1) Висш орган на Студентския съвет е Общото събрание, състоящо се от всички членове
на Студентския съвет, избрани от отделните потоци.
(2) Общото събрание:
1. приема, допълва и изменя Правилника на Студентския съвет;
2. избира от своя състав Председател, Заместник-Председатели и Секретар;
3. приема програма за дейността на Студентския съвет;
4. взема решения за участие на Студентския съвет в сдружения;
5. приема през месец декември Отчета (включително - финансовия) на Председателя за работата на
ръководството на Студентския съвет през изтеклата академична година.
(3) Общото събрание работи и взема решения на присъствени Заседания, които се
свикват от Председателя на Студентския съвет не по рядко от два пъти в академичната година, като
първото заседание в обновения състав на Съвета трябва да се проведе в рамките на месец декември.
(4) Заседанията на Общото събрание са редовно свикани и могат да вземат решение,
ако Председателят е изпратил покана чрез имейл до всички членове на Съвета и към обявения в мейла
начален час на обявеното място присъстват поне 50 на сто от всички членове на Съвета.
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(5) Заседанията на Общото събрание могат да се свикат и от всеки един (или от група) от

членовете на Студентския съвет, но такива заседания са редовни и могат да вземат решения, само
ако към предварително обявения от инициатор(ите) начален час присъстват поне две трети от всички
членове на Съвета.
(6) Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председателя на Студентския съвет,
при негово отсъствие (или при решаване на лично касаещи го въпроси) – от предварително определен от
него Заместник-Председател.
(7) Всички актове на Общото събрание се вземат с явно гласуване (за, против и въздържали
се) и с просто мнозинство от над 50 на сто от реално участвалите в гласуването, като всеки от членовете
на Общото събрание има право на един глас.
(8) Всички актове на Общото събрание се описват в датиран Протокол от заседанието, който
се води и подписва от Секретаря на Съвета и се съхранява безсрочно от Председателя. Протоколната
книга задължително се предава от предишния – на новоизбрания Председател, който, при поискване от
Ректора е длъжен да му я предоставя временно - за справки.
Чл.9. (1) Председателят е оперативен ръководител на Студентския съвет, с мандат, който
произтича и зависи от мандата му на член на Съвета, представляващ конкретен студентски поток.
(2) Общото събрание по право предлага Председателя да представлява Студентския съвет
на ЕВУИМ: на Настоятелството на ЕВУИМ – в състава на Академичния съвет на ЕВУИМ; на Националното
представителство на Студентските съвети – в състава на Националния съвет по студентските въпроси.
(3) Председателят се избира от Общото събрание за срок от две години с явно гласуване
и с просто мнозинство от над 50 на сто от реално участвалите в гласуването и, по същия ред, може да
бъде сменян на всяко от заседанията на Общото събрание - по официално постъпило предложение от
член(ове) на Съвета (с посочен поне един кандидат за Председател), подкрепено то мнозинството на
Общото събрание:
(4) Председателят следва да бъде сменен от Общото събрание с нов Председател и при:
1. изтичане на мандата му;
2. неизбиране от потока му за предстaвител в Студентския съвет;
3. подаване на оставка пред Общото събрание;
4. отписване от Висшето училище (независимо от обстоятелствата и причините за това);
5. констатирана от Общото събрание обективна невъзможност да изпълнява правомощията си.
(5) С прекратяване на мандата на Председателя автоматично се прекратяват и мандатите
на избраните заедно с него Зам-Председатели и Секретар, след което незабавно се организира и нов
избор на ръководство на Съвета.
Чл.10. Заместник-председателите подпомагат работата на Председателя в своите направления:
1. Заместник-Председателят по научно-изследователска дейност – в тесен контакт със ЗаместникРектора, с Ръководитеря на Беблиотечно-информационния център и с Редколегиите на ЕВУИМ;
2. Заместник-Председателят култура и развлечения – в тесен контакт с Изпълнителния директор на
специализираната дъщерна фирма на ЕВУИМ;
3. Заместник-Председателят кариерно развитие и ориентация – в тесен контакт с Ръководителя на
Кариерния център на ЕВУИМ.
Чл.11. Секретарят администрира работата на Студентския съвет и неговото Общо събрание
и има задължения:
1. да води протоколите на заседанията и Общото събрание на Студентския съвет;
2. да води архива и документацията на Студентския съвет;
3. да води финансовата отчетност и да предоставя на Председателя необходимите данни по въпроса.
РАЗДЕЛ ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.12. Този Правилник е приет от Студентския съвет на ЕВУИМ и се предлага за утвърждаване
от Академичния съвет на ЕВУИМ по реда, описан в ЗВО, през м. декември 2015 г.
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