ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
ПРИ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“- СВИЩОВ

2021 г.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 Този правилник урежда организацията на дейността на Студентския
съвет, като орган за самоуправление на студентите и докторантите от
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов. Студентският съвет е
универсален правоприемник на Студентския Парламент при ВФСИ „Д. А.
Ценов” — Свищов, учреден на 24 май 1990 г.
Чл. 2 Студентският съвет е орган за защита на общите интереси на
обучаващите се в Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов студенти и
докторанти.
Чл. 3 Всеки представител на студентите и докторантите може да бъде
избран в Студентския съвет и неговите работни органи по предвидения в
този Правилник ред, освен в случаите, упоменати в чл. 19 от настоящия
правилник.
Чл. 4 Студентският съвет работи във взаимодействие с академичното
ръководство на Стопанска академия „Д. А. Ценов” — Свищов, държавните
органи, обществените организации, движения и други.
Чл. 5 Студентският съвет представлява студентите и докторантите от
Стопанска академия „Д. А. Ценов” — Свищов в регионални, национални и
международни студентски структури и организации.
Чл. 6 Студентският съвет се състои от представителите на студентите и
докторантите в Общото събрание на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Неговият
статут е регламентиран в Закона за висшето образование, в Правилника за
дейността на Стопанска академия „Д. А. Ценов” — Свищов и в настоящия
Правилник.
РАЗДЕЛ П
СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 7 Главната цел на Студентския съвет е да реализира участието на
студентите и докторантите в самоуправлението на Стопанска академия „Д.
А. Ценов“ — Свищов.
Чл. 8 Основните приоритети в работата на Студентския съвет са:
(1) Защита на интересите на студентите и докторантите в процеса на
тяхната професионална подготовка, творческа, социална изява и
реализация;
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(2) Подпомагане участието на студентите и докторантите в
научноизследователската дейност на висшето училище, при гарантиране
авторските, изобретателските и сродните им права и заплащане;
(3) Подпомагане решаването на социални проблеми на студентите и
докторантите - столово хранене, жилищни проблеми, свободно време, бит,
отдих, здраве и спорт;
(4) Подпомагане участието на студентите и докторантите в национални и
международни общности за защита и удовлетворяване на своите интереси,
както и членство в международни организации, чиято дейност не
противоречи на законите на Република България.
Чл. 9 Участие чрез свои представители в органите за управление на
висшето училище, съгласно определените в “Правилника за дейността на
СА „Д. А. Ценов” структурен състав и численост на тези колективни
органи за управление, както при започване на всеки мандат, така и при
актуализация състава им при текущ мандат.
Чл. 10 Студентският съвет си партнира с академичното ръководство при
решаването на студентските проблеми.
Чл. 11 Студентският съвет подкрепя и развива студентските инициативи и
подпомага студентите в неравностойно социално положение.
Чл. 12 Мандатната програма на Студентския съвет се представя и
утвърждава на редовно заседание на Студентския съвет, но не по-късно от
тридесет дневен срок от началото на мандата.
РАЗДЕЛ III
СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗБОР
Чл. 13 Органи за управление и администриране на Студентския съвет (CC)
при Стопанска академия „Д. А. Ценов” — Свищов са:
(1) Председателят на CC;
(2) Заместник—председатели, които поемат задълженията на председателя
при негово отсъствие по указания в Правилника ред;
(3) Председателите на комисии при CC;
(4) Секретар-протоколист.
Чл. 14 Общото събрание на представителите на студентите и докторантите
(ОСПСД) е орган, който избира представителите на студентите и
докторантите в Общото събрание на СА „Д. А. Ценов“ - Свищов. Изборът
на представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на
СА „Д. А. Ценов“ се осъществява съобразно разпоредбите на настоящия
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Правилник, Правилника за дейността на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и
Правилата за избор на органи за управление и на Контролен съвет на СА
„Д. А. Ценов“ – Свищов.
(1) ОСПСД се председателства от Председателя на CC или упълномощен
от него представител на CC.
(2) В ОСПСД се включват избрани представители на групите студенти
(бакалаври, магистри) в редовна форма на обучение, както и представители
на докторантите, зачислени в редовна форма на обучение в Стопанска
академия „Д. А. Ценов“ — Свищов.
(3) Мандатът на студентите и докторантите в Общото събрание на СА „Д.
А. Ценов“ - Свищов, в CC и ОСПСД на Стопанска академия „Д. А. Ценов”
- Свищов е две години с право да бъдат избирани за още един мандат, съгл.
чл. 72 от ЗВО. Мандатът на студентите и докторантите в ОСПСД започва
от датата на провеждане на неговото първо събрание. Мандатът на
представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на СА
„Д. А. Ценов“ – Свищов и на членовете на СС за нов управленски мандат
започва от датата на провеждане на първото заседание на Общото
събрание на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Мандатът на допълнително
избраните в рамките на управленския мандат представители на студентите
и докторантите в Общото събрание на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и
членове на СС започва от датата вписването им със заповед на Ректора в
състава на Общото събрание. Мандатът на представителите на студентите
и докторантите в Общото събрание на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и на
членовете на СС се прекратява с изтичане на мандата на Общото събрание
на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов за съответния управленски мандат.
Действащите към момента на изтичане на мандата на Общото събрание на
СА „Д. А. Ценов“ - Свищов Председател и членове на СС упражняват
правомощията си до провеждане на първото заседание на Общото
събрание на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов за новия управленски мандат.
(4) Мандатът на студентите и докторантите, се прекратява при:
1. успешно завършване на обучението като студент в съответния факултет,
специалност и група, от която е избран за член, но не по-късно от срока за
обучение, регламентиран в учебния план за съответната ОКС, съгл. чл. 41
(4) от ПД на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов.
2. отчисляване от докторантура на датата, указана в заповедта на ректора,
но не по-късно от срока за обучение, регламентиран в Правилника за
развитие на академичния състав в Стопанска академия (IIPACCA), съгл.
чл. 41 (4) от ПД на Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов.
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3. напускане по собствено желание с подаване на писмено заявление до
Председателя на CC.
(5) За представители в ОСПСД се избират студенти от студентските групи
в редовна форма на обучение по специалности и курсове. Всяка студентска
група има право да излъчи един свой представител в ОСПСД. За избора на
представители на студентите от съответните групи се съставя изборен
протокол, който трябва да бъде представен в Студентски съвет не по-късно
от 3 дни преди провеждане на събрание на ОСПСД. Всеки избран
представител удостоверява своите пълномощия с копие от изборния
протокол от проведено заседание на групата (за справка), документ за
самоличност и студентската си книжка. Броят и поименният състав на
студентите с право на глас при избора на представител от съответната
група се определя на база служебно издадена справка от ресорния отдел.
(6) За представители в ОСПСД се избират докторанти по докторски
програми в редовна форма на обучение и съответна година от обучението
им от всяка акредитирана докторска програма на Стопанска академия „Д.
А. Ценов” - Свищов. Докторантите от всяка акредитирана докторска
програма по години на обучение излъчват по един свой представител в
ОСПСД. Броят и поименният състав на докторантите с право на глас по
акредитирани докторски програми и години на обучение се определя на
база служебно издадена справка от ресорния отдел. За избора на
представители на докторантите в ОСПСД се съставя изборен протокол,
който трябва да бъде представен в Студентски съвет не по-късно от 3 дни
преди провеждане на събрание на ОСПСД. Избраните представители
удостоверяват своите пълномощия с копие от изборния протокол (за
справка) и документ за самоличност.
(7) Въз основа на представените изборни протоколи, СС изготвя списък и
оповестява поименния състав на ОСПСД. Членовете на ОСПСД са длъжни
да присъстват на заседанията на ОСПСД и имат право на глас, могат да
бъдат избирани и да избират представителите на студентите и
докторантите в Общото събрание на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и членове
на CC.
Чл. 15 (1) ОСПСД се свиква най-малко веднъж годишно, като:
1. Извънредно - от Председателя на CC;
2. Извънредно - по решение на CC или по искане на една четвърт от
списъчния състав на ОСПСД, отправено до CC в 14-дневен срок от
постъпване на искането с посочване на дневния ред;
(2) Проектът за дневния ред, датата и мястото на провеждане на
заседанието се обявяват писмено, не по-късно от седем дни преди датата
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на провеждане. Всеки член на ОСПСД получава писмено или по
електронен път уведомление за насрочено заседание на ОСПСД. Освен в
присъствена, заседанията могат да бъдат провеждани и в дистанционна
или смесена (присъствена и дистанционна) форма, съобразно утвърдените
Инструкции за провеждане на дистанционни заседания в СА „Д. А. Ценов“
– Свищов;
(3) След приемане на дневния ред на ОСПСД, той няма право да бъде
променян;
(4) ОСПСД е законно и може да взема решения, ако присъстват (участват)
повече от половината членове с непрекратен мандат;
(5) Ако не се формира необходимият начален кворум (не се явят (включат)
необходимият брой членове), събранието се провежда един час по-късно
при спадащ кворум, независимо от броя на присъстващите (участващите);
(6) Заседанията на ОСПСД са закрити, освен ако то не гласува друго.
Гласуването е явно. Не се допуска гласуване по пълномощие. Резултатите
от гласуването се обявяват веднага от Председателя на ОСПСД. При
провеждане на събранието се води протокол от избран от събранието
протоколист. При провеждане на заседания в дистанционна или смесена
форма, протоколът се съставя, изцяло или отчасти, въз основа на
аудиозапис, извлечен от Системата за видеоконференции на СА „Д. А.
Ценов“ – Свищов;
(7) Поименният състав на представителите на студентите и докторантите в
Общото събрание на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и на CC се попълва,
както следва:
1. Кандидатурите за представители на студентите и докторантите в
Общото събрание на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и членове на CC могат да
бъдат издигани, както от самите кандидати, така и от друг член на ОСПСД.
2. При стартиране на процедура по попълване състава на
представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на СА
„Д. А. Ценов“ – Свищов и Студентски съвет се определя численост на
квотата на докторантите, която е не повече от трима души, и численост на
квотата на студентите, обучавани в ОКС „Магистър“, която е не повече от
двама души.
3. Общата численост на представителите на студентите и
докторантите в Общото събрание на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и на CC
се определя със заповедта на ректора за структурата и състава на ОС на
висшето училище за съответния мандат.
4. В рамките на 4-годишния мандат за управление на висшето
училище, по реда на ЗВО се провежда два пъти избор за попълване на
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състава от членове на ОСПСД и на представители на студентите и
докторантите в Общото събрание на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и на СС с
пълен мандат от две години.
5. За целите на попълване състава на ОСПСД и на представителите
на студентите и докторантите в Общото събрание на СА „Д. А. Ценов“ –
Свищов и на CC, при предсрочно прекратяване на двугодишен мандат, се
провежда и избор на допълваща квота от представители на студентите и
докторантите, които заемат овакантени места в ОСПСД и в квотата на
студентите и докторантите в Общото събрание на СА „Д. А. Ценов“ –
Свищов и в CC в случаите по чл. 19.
6. Събранията за избор на представители на студентите и
докторантите в ОСПСД и заседанията на ОСПСД се провеждат въз основа
на Заповед на Ректора на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, издавана въз основа
на предложение на СС. Събранията могат да бъдат организирани и
провеждани и в дистанционна или смесена (присъствена и дистанционна)
форма, съобразно утвърдените Инструкции за провеждане на
дистанционни заседания в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, като протоколът се
съставя, изцяло или отчасти, въз основа на аудиозапис, извлечен от
Системата за видеоконференции на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.
(8) За провеждане на всяко присъствено заседание на ОСПСД се определят
преброители. Броят и съставът на преброителите се определя чрез явно
гласуване
и
обикновено
мнозинство
по
предложение
на
председателстващия ОСПСД или по предложение на друг член на ОСПСД.
Чл. 16 Решенията на ОСПСД се приемат с обикновено мнозинство.
Чл. 17 ОСПСД има следните правомощия:
(1) Обсъжда и приема отчета на Председателя на Студентски съвет;
(2) Избира представителите на студентите и докторантите в Общото
събрание на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и членове на Студентски съвет с
явно гласуване и обикновено мнозинство.
Чл. 18 Студентският съвет има следните права и задължения:
(1) Приема и изменя правилника за организацията и дейността на CC с
явно и квалифицирано мнозинство (две трети от списъчния състав) и го
представя за разглеждане от АС;
(2) Избира с явно гласуване и обикновено мнозинство измежду членовете
си председател на Студентския съвет с мандат за две години;
(3) Избира свои представители в други университетски и междууниверситетски органи и организации;
(4) Взема решения, свързани с насоките на работа и определя
приоритетните си дейности;
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(5) Избира свои представители от квотата на студентите и докторантите в
ръководните органи на ВУ;
(6) Мандатът на CC се прекратява при изтичане на срока от две години,
както и при изтичане на 4-годишния мандат за управление на висшето
училище.
(7) Прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини.
(8) Прави предложения за покана на външни преподаватели;
(9) При необходимост създава и управлява свои организационни звена;
(10) Установява вътрешни и международни образователни, културни и
следдипломни контакти между студентите;
(11) Изразява становища и прави предложения за развитието на спортната
дейност във висшето училище;
(12) Участва в управлението на студентските общежития;
(13) Участва в организацията на учебния процес, разпределението на
стипендиите и помощите за студентите;
(14) Участва със свои представители в наблюдението на вътрешната
система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на
академичния състав във висшето училище, както и при разработване на
въпросите за проучване на студентското мнение;
(15) Избира свои представители в Общото събрание на Националното
представителство на студентските съвети, съгласно чл. 8 (2) от Правилника
за дейността, организацията и структурата на Националното
представителство на студентските съвети в Република България;
(16) Не извършва политическа, партийна, търговска или религиозна
дейност в CC или от негово име.
Чл. 18а Членовете на CC имат право:
(1) На 1 (един) глас при вземането на решения на заседанията на CC;
(2) Да бъдат избирани на ръководни длъжности в CC и да участват в
комисии;
(3) Да предлагат за обсъждане проблеми от всякакъв характер, влизащи в
компетенциите на CC;
(4) Да бъдат информирани за дейностите, извършени следствие на взети
решения от страна на CC.
(5) Да бъдат избирани за членове на АС след процедура в ОС на висшето
училище.
Чл. 18б Членовете на CC са длъжни:
1. да спазват правилника за организацията и дейността на CC при
СА „Д. А. Ценов”;
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2. да участват добросъвестно в работата на CC и да не използват
членството за користни цели;
3. с грижата на добри стопани да отговарят за имуществото на CC;
4. да присъстват на редовните заседания на CC;
Чл. 19 (1) Членовете на CC се предлагат за изключване от състава на CC
след гласуване с обикновено мнозинство при следните случаи:
1. при системни неизпълнения на възложените задължения;
2. при натрупани три или повече последователни отсъствия от
редовни заседания на CC;
3. по предложение на председателя на CC;
4. при нарушение на административната наредба, действаща на
територията на страната и уронване на престижа на Стопанска академия
„Д. А. Ценов” — Свищов;
(2) Мандатът на член на CC се прекратява предсрочно и автоматично:
1. при успешно завършване на обучението като студент в съответния
факултет, специалност и група, от която е избран за член, но не по-късно
от срока за обучение, регламентиран в учебния план за съответната ОКС,
съгл. чл. 41 (4) от ПД на Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов;
2. при отчисляване от докторантура на датата, указана в заповедта на
ректора, но не по-късно от срока за обучение, регламентиран в Правилника
за развитие на академичния състав в Стопанска академия (ПРАССА), съгл.
чл. 41 (4) от ПД на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов;
3. при напускане, преместване от Стопанска академия „Д. А. Ценов”
- Свищов или при загуба на статут на „учащ”;
4. при предоставяне на писмено заявление до Председателя на CC за
напускане по собствено желание;
5. при доказани нарушения и финансови злоупотреби с бюджетни
средства;
6. при влязла в сила осъдителна присъда от общ характер;
7. при смърт.
(З) Напуснали CC по собствено желание студенти и докторанти преди
изтичането на мандата им, нямат право отново да се кандидатират за
членове на CC.
(4) За всички посочени в ал. (1) и ал. (2) случаи Председателят на СС
уведомява Академичното ръководство за настъпилите промени в
поименния състав на CC.
Чл. 20 (1) Председателят на Студентския съвет има следните права и
задължения:
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1. Ръководи и носи отговорност за дейността на Студентския съвет,
всички звена и групи, сформирани към него и ОСПСД, освен в случаите, в
които е упълномощил друго лице, член на CC;
2. Представя официално CC пред обществеността, ръководството на
висшето училище, държавните институции, правителствени и
неправителствени организации;
3. Съвместно с членовете на CC планира приоритетите, целите и
задачите за дейността, като при необходимост предлага създаването на
работни групи по определени проблеми;
4. Предлага утвърждаването на бюджет за реализация на приетите от
Студентския съвет програми;
5. Периодично се отчита пред CC и ОСПСД;
6. Свиква сесии на ОСПСД;
7. Председателства сесиите на CC и ОСПСД, освен с случаите, в
които е упълномощил друго лице, член на CC;
8. Подписва всички документи за дейността на CC и ОСПСД, освен в
случаите, в които е упълномощил друго лице, член на CC;
9. Открива и води заседанията на CC и ОСПСД, освен в случаите, в
които е упълномощил друго лице, член на CC;
10. Упражнява своите задължения по чл.7За от ЗВО;
11. Изпълнява други функции, възложени му с решение на CC;
12. Решава въпроси, свързани с управлението на CC и ОСПСД;
13. Предлага на CC кандидатури за избиране на заместникпредседател/и, председатели на комисии и главен секретар (протоколист)
на Студентския съвет;
14. Осигурява прилагането и следи за спазването на настоящия
правилник;
15. Организира и контролира изпълнението на решенията на
органите на CC, както и други планирани дейности;
16. Упражнява текущ контрол върху дейността на представителите
на студентите и докторантите във факултетните съвети, освен в случаите, в
които е упълномощил друго лице, член на CC;
17. Управлява човешките, финансовите и материалните ресурси на
Студентския съвет;
18. Подписва решенията на Студентския съвет, освен в случаите, в
които е упълномощил друго лице-член на CC;
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19. Планира приоритети, цели, задачи и формулира подходящи
промени на дейността на Студентския съвет, освен в случаите, в които е
упълномощил друго лице, член на CC;
20. Формулира концептуални и планови препоръки до CC и ОСПСД;
21. Координира насоките на действие на членовете и сътрудниците
на CC;
22. Предлага проект за организационни промени, свързани с целите и
идеите на CC, породени от нуждата за оптимизиране на дейността;
23. Свиква членовете на CC за консултации по въпроси относно
текущата дейност на CC;
24. Поддържа мотивацията на членовете на Студентския съвет;
25. Поддържа връзката между индивидуалната дейност на членовете
и сътрудниците на CC при изпълнение на приоритетните цели;
26. Представлява CC в Националното представителство на
студентските съвети /НПСС/;
27. Уведомява Академичното ръководство за настъпили промени в
поименния състав на представителите на студентите и докторантите в
Общото събрание на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и Студентски съвет;
28. Предлага на Ректора провеждането на избори на представители
на студентите и докторантите в ОСПСД и на заседания на ОСПСД за
попълване състава на представителите на студентите и докторантите в
Общото събрание на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и Студентски съвет.
(2) Председателят на Студентския съвет няма право да заема ръководни
длъжности в други структури и организации, освен ако не е упълномощен
за това от Студентския съвет.
Предсрочно прекратяване на мандата на председателя
Чл. 21 (1) Правомощията на председателят на CC се прекратяват:
1. С изтичане на мандата на Студентския съвет;
2. При неприемане на годишния доклад за дейността на CC;
3. С подаването на писмена оставка от страна на председателя;
4. По искане на 1/3 от списъчния състав на CC и явно гласуване с
мнозинство повече от половината от списъчния състав на CC;
5. По реда и условията на чл. 19;
6. При уронване престижа на СА „Д. А. Ценов“, преценено въз
основа на представени доказателства и след гласуване по реда на т. 4.
11

Заместник-председатели, секретар-протоколист и сесии/събрания/ на CC
Чл. 22 (1) Дейността на председателя се подпомага от двама заместникпредседатели, които се избират на същото събрание на CC, на което се
избира и председателя;
(2) Заместник-председателя/ите на CC са лица, различни от председателите
на комисии;
(3) Заместник-председателя/ите се избират с явно гласуване на събрание на
CC по предложение на председателя на CC.
(4) Заместник-председателите на CC имат следните права и задължения:
1. Съдействат на председателя на CC в процеса на работата му като
председател и упражняването на правомощията и задълженията му;
2. Заместват председателя в случаите в които са били писмено
упълномощени от него;
(5) При предсрочно прекратяване на мандата на председателя по реда на
чл. 21 заместник-председателят от квотата на докторантите (в случай, че
има такъв) изпълнява функциите на ВрИД Председател на CC до избиране
на нов Председател на CC.
(6) Секретар-протоколист на CC е член на CC, който отговаря за
деловодната работа на CC, съставя и подписва протоколите от сесиите на
CC и заседанията на ОСПСД.
(7) Студентски съвет заседава чрез свикване на сесии, както следва:
1. Сесии на CC се свикват всяка седмица през академичната година с
предварително зададен дневен ред;
2. Редовните сесии се свикват от председателя на CC или
упълномощено от него лице с предизвестие;
3. Извънредни сесии може да бъдат свикани от председателя на CC
или по искане на не по-малко от 1/4 от членовете на CC с предизвестие от
най-малко 1 ден;
4. Освен в присъствена, събранията на СС могат да бъдат
провеждани и в дистанционна или смесена (присъствена и дистанционна)
форма, съобразно утвърдените Инструкции за провеждане на
дистанционни заседания в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов;
5. Събранието е законно и може да взема решения, ако на него
присъстват (участват) повече от половината членове с непрекратен мандат.
При провеждане на заседания в дистанционна или смесена форма,
протоколът се съставя, изцяло или отчасти, въз основа на аудиозапис,
извлечен от Системата за видеоконференции на СА „Д. А. Ценов“ –
Свищов;
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6. Решенията на събрания на СС се вземат с явно гласуване и
обикновено мнозинство, с изключение на случаите, изрично упоменати в
този Правилник, изискващи квалифицирано мнозинство.
РАЗДЕЛ IV
КОМИСИИ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
Чл. 23 (1) Постоянните комисии на CC са: Комисия по учебно-планова и
международна дейност; Комисия по културно-масова дейност и реклама;
Комисия по социално-битови въпроси на учащите и Комисия по спорт.
(2) Комисията по учебно-планова и международна дейност осъществява
връзката между Студентски съвет и Академичното ръководство. Целта на
комисията е да подпомага студентите при възникнали проблеми с
администрацията.
(3) Комисията по културно-масова дейност и реклама има за цел да
популяризира извън-аудиторни, културни, спортни и социални
мероприятия. Основната цел на комисията е популяризирането на
дейностите извършвани от студентите и Академичното ръководство.
Организира и провежда различни мероприятия, свързани с интересите и
желанията на студентското общество.
(4) Комисията по социално-битови въпроси на учащите работи за доброто
битуване на студентите на територията на Стопанска академия „Д. А.
Ценов” - Свищов. За целта членовете на комисията спомагат за добрата
организация в студентски столове и общежития.
(5) Комисията по „Спорт“ се съсредоточава върху организирането на
спортни мероприятия, както и подпомагане участието на представителните
отбори на Академията в междууниверситетските спортни събития. За
целта комисията се стреми да осъществява турнирни срещи в областта на
футбола, волейбола, баскетбола и пр.
(6) По своя преценка СС може да сформира Комисия по административни
и организационни въпроси, която да следи за спазване на нормативните
основания при функционирането на CC, мандатността на членовете на CC
и представителите на студентите и докторантите в органите за управление
на висшето училище и основните звена и за законосъобразното разходване
на средствата по бюджета на СС.
(7) При необходимост CC избира и временни комисии за решаване и на
други въпроси в интерес на студентите и докторантите.
РАЗДЕЛ V
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БЮДЖЕТ, ИМУЩЕСТВО И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 24 (1) Дейността на Студентския съвет се финансира по реда, описан в
чл. 72, ал.5 от ЗВО.
(2) Средствата от бюджета на Студентския съвет се използват за защита
общите интереси на студентите, за провеждане на спортни, културни,
образователни, научни, творчески и международни дейности.
(3) Допълнителни средства за дейността на Студентския съвет могат да се
набират чрез:
1. Спонсорства и съвместни проекти с други организации;
2. Финансиране от фондации;
3. Субсидии от национални и международни програми;
4. Дарения и наследства;
5. Авторски права;
6. Други източници.
(4) Управлението на бюджета на Студентския съвет се осъществява от
Председателя на CC след вземане на решение за изразходване на
средствата на заседание на CC.
(5) CC поддържа самостоятелна страница в социалните мрежи за
информационно обслужване на студентите и докторантите. Страницата се
администрира от упълномощено лице от състава на CC. Чрез уеб-сайта на
Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов CC информира академичната
общност за своите инициативи, постижения и резултати от дейността.
Чл. 25 (1) Всички материални активи, придобити по време на мандат на
CC, се предоставят за ползване от следващия състав на CC чрез приемнопредавателен протокол, подписан от двамата протоколисти-секретари
(предходния и новоизбрания) и се заверява от Помощник-ректора на
Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов.
(2) Ключовете за офиса на CC, печатът на CC, протоколите от проведени
заседания през предходния мандат, паролите за достъп и копия на водената
кореспонденция се предоставят за ползване от следващия състав на CC
чрез приемо-предавателен протокол подписан от двамата протоколистисекретари (предходния и новоизбрания) и се заверява от Помощникректора на СА „Д. А. Ценов".
РАЗДЕЛ VI
АЛУМНИ КЛУБ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
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Чл. 26 (1) към CC се създава Алумни клуб „Студентски съвет при СА „Д.
А. Ценов"- Свищов”
(2) Основна цел на Алумни клуба на CC е да поддържа ползотворно
сътрудничество между CC и неговите членове от предходни мандати.
(3) За член на Алумни клуба се счита всеки избран като студент или
докторант по установения ред в състава на Студентски съвет за съответния
мандат.
РАЗДЕЛ VII
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 Настоящият Правилник влиза в сила след приемането му от
Студентския съвет съгласно чл.72, ал. 3 от Закона за висшето образование
(ДВ, бр. 61 от 9.08.2011 г.).
Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет е приет на
редовна сесия, състояла се на 24 май 1990 година (като Студентски
Парламент при ВФСИ „Д. А. Ценов“).
§2 Настоящият правилник е:
1) Изменен на редовна сесия, състояла се на 14 октомври 1990 г.
2) Изменен на редовна сесия, състояла се на 26 април 1993 г.
3) Изменен на редовна сесия, състояла се на 28 март 1995 г.
4) Изменен на редовна сесия, състояла се на 25 юни 1996 г.
5) Изменен на редовна сесия, състояла се на 12 октомври 2004 г.
6) Изменен на редовна сесия, състояла се на 20 октомври 2009 г.
7) Изменен на редовна сесия, състояла се на 14 октомври 2014 г.
8) Изменен на редовна сесия, състояла се на 21 януари 2020 г.
§3 Настоящият правилник е приет на заседание на Академичния съвет на
28 октомври 2009 г.
§4 Настоящият Правилник за дейността на Студентски съвет при СА „Д.
А. Ценов”- Свищов е приет на заседание на Академичен съвет 29.10.2014 г.
§5 Настоящият Правилник за организацията и дейността на Студентски
съвет при СА „Д. А. Ценов” - Свищов е изменен и допълнен на редовна
сесия, състояла се на 21.01.2019 година и представен за разглеждане на
заседание на Академичния съвет на 29.01.2020 г.
§6 Настоящият Правилник за организацията и дейността на Студентски
съвет при СА „Д. А. Ценов” - Свищов е изменен и допълнен на редовна
сесия, състояла се на 21.10.2020 година и представен за разглеждане на
заседание на Академичния съвет на 28.10.2020 г. Промените са одобрени и
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приети на Заседание на Студентски съвет, проведено на 19.05.2021 г.
Правилникът е представен повторно за разглеждане на заседание на
Академичния съвет нa 07.06.2021 год.
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