РИ 01.07.13
ПРАВИЛНИК
за организацията и дейността на Студентския съвет
при Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият правилник урежда организацията и дейността на Студентския съвет
при ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
Чл. 2. Всички студенти във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" формират студентската общност на
училището.
Чл. 3. Студентската общност се ръководи от следните принципи:
1.

гласност, публичност и демократичност;

2.изборност в условията на избирателност и алтернативност;
3.отчетност на всички комисии и помощни организационни звена и контрол върху
дейността им;
4.равнопоставеност на студентите по отношение на инициативи, непротиворечащи на
общоприетите обичайни и действащите обективни норми.
Чл. 4. Отношенията между студентите в студентската общност се основават на:
1.

взаимно уважение, защита достойнството на личността;

2.равни възможности за изява и участие в студентския живот;
3.свободно и открито обсъждане на всички студентски проблеми;
4.правото на изразилите несъгласие да отстояват своите виждания без да създават пречки
за изпълнение на взетите решения.
Чл. 5. Всеки студент има право:
1.

да избира и да бъде избран във всички студентски органи, комисии и помощни

организационни звена;
2.

да поставя запитвания и да прави предложения пред всички студентски органи,

комисии и помощни организационни звена;
3.

на защита от страна на студентските органи при възникнали проблеми в

академичната общност на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
Чл. 6. Всеки студент е длъжен:
1.

да спазва настоящия правилник;

2.да участва в дейността на студентските органи с оглед на гласуваното му доверие и
според способностите си;
3.с поведението си да съдейства за повишаване авторитета и престижа на академичната
общност.
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Раздел П
СТАТУТ НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 7. (1) Студентският съвет е висш представителен орган на студентската общност при
ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(2)Студентският съвет има за цел да изразява и защитава общите интереси
(интелектуални, социални, културни, спортни и др.) на студентите и докторантите от
ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и да служи като официално призната форма за връзка между
студентите и управляващите органи на училището на всички нива.
(3)Студентският съвет е законен представител на всички студенти и докторанти съгласно
чл. 72 от Закона за висшето образование.
(4)Членовете на Студентския съвет не се ползват с привилегии превишаващи правата им.

Раздел III
СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 8. Всеки студент или докторант може да бъде избран за член на Студентския съвет.
Чл. 9. (1 ) Студентският съвет се състои от всички представители на студентите и
докторантите в Общото събрание на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(2) Студентският съвет прави предложение пред Академичния съвет на ВВМУ "Н. Й.
Вапцаров" за:
а Представители на студентите в Общото събрание - по предложение на студентите от
различните факултети, съобразно квотата на съответния факултет.
б. Представители на докторантите в Общото събрание - по предложение на докторантите
вън ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
Чл. 10. (1) Броят на членовете на Студентския съвет е не по-малко от 15% от списъчния
състав на Общото събрание на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". (2) Броят на членовете на
Студентския съвет се разпределя пропорционално по факултети, в съответствие с броя на
студените и докторантите във всеки факултет.
Чл. 11. (1) Пълномощията на членовете на Студентския съвет се придобиват с избирането
и се прекратяват с изтичането на мандата им като членове на Общото събрание на ВВМУ
"Н. Й. Вапцаров".
(2) Мандатът на членовете на Студентския съвет се прекратява автоматично при загубване
на студентски права.
Чл. 12. При предсрочно прекратяване мандата на членове на Студентския съвет
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новоизбраните такива получават пълноправно членство в тях след приемането им за
членове на Общото събрание на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". До тогава те могат да
присъстват на заседанията като наблюдатели.

Раздел IV
ФУНКЦИИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 13. (1) Студентският съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж месечно.
(2) Студентският съвет се свиква от председателя на Студентския съвет или по писмено
искане на не по-малко от една четвърт от състава му.
(3) Членовете на Студентския съвет се уведомяват за заседанията на Студентския съвет не
по-късно от седем календарни дни преди датата на провеждането му.
(4) Заседанията на Студентския съвет са легитимни, ако присъстват повече от половината
от членовете му.
(5)Решенията се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство от гласовете на
присъстващите освен ако Студентски съвет не реши друго или не е предвидено друго в
настоящия правилник.
(6)В особени случаи, по решение на Студентския съвет, последният провежда разширено
заседание, на което присъстват по един представител от всяка група от различните
специалности във ВВМУ "Н. И. Вапцаров".
(7) Решенията на разширените заседания по предходната алинея се вземат с явно гласуване
и обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите и поне един глас "за" на
присъстващ на заседанието член на
Студентския съвет.
Чл. 14. На заседанията на всички студентски органи могат да присъстват и наблюдатели,
като редът и начинът на допускането им се решават от съответния орган.
Чл. 15. Студентският съвет:
1. приема или изменя Правилника за организацията и дейността на Студентския съвет при
ВВМУ "Н. И. Вапцаров" с мнозинство повече от две трети от списъчния си състав;
2. избира и освобождава председателя на Студентския съвет с тайно гласуване и
мнозинство повече от половината от списъчния си състав;
3. създава комисии и помощни организационни звена, определя техните функции, права и
задължения;
4. прави предложение пред Академичния съвет за представители на Студентския съвет в
Академичния съвет, като поне един от тях е докторант;
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5. установява вътрешни и международни, образователни, културни и следдипломни
контакти между студентите;
6. избира свои представители в органите за управление на студентските общежития;
7. разглежда предложенията от студентите във връзка с учебния процес, учебна,
научноизследователска, спортна, културна дейност и битови въпроси;
8. участва в организацията на учебния процес;
9. прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини;
10.участва в разпределението на стипендиите и помощите за студентите;
11.осъществява контакти със сродни студентски структури в страната и чужбина;
12.в края на всяка учебна година се отчита за дейността си пред Академичния съвет;
13.взема решения по текущи въпроси.
Чл. 16. Председателят на Студентския съвет:
1. ръководи заседанията на Студентския съвет;
2. представлява Студентския съвет в отношенията с органите за управление на ВВМУ "Н.
И. Вапцаров", други държавни институции, обществени организации н юридически лица,
като няма право на действия несъгласувани със Студентския съвет;
3. прани предложение пред Студентския съвет за спой заместник;
4. своевременно информира Студентския съвет за своите решения и действия;
5. изготвя годишен отчет за дейността на Студентския съвет и го представя на редовна
сесия на Студентския съвет;
6. решава оперативни въпроси
7. прекратява пълномощията се като такъв, след избирането на нов.
Чл. 17. (1) Заместник-председателят на Студентски съвет подпомага дейността на
председателя и по право го представлява в случаите, когато е упълномощен от него.
(2) Мандатът на заместник-председателя приключва заедно с мандата на председателя,
който го е предложил за избор от Студентския съвет.

Раздел V
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

НА

СТУДЕНТСКИЯ

СЪВЕТ

И

ОРГАНИТЕ

НА

УПРАВЛЕНИЕ НА ВВМУ
Чл. 18. (1) Взаимоотношенията и контактите на Студентския съвет с ръководни органи и
звена на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се осъществяват от председателя на Студентския съвет
или упълномощени от Студентския съвет лица.
(2) Връзките на Студентския съвет с държавни учреждения, обществени организации и

РИ 01.07.13 – Правилник за организацията и дейността на студентския
съвет във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Стр. 5 от 6 Редакция първа

2004

други се осъществяват от членове на Студентския съвет, съобразно политиката на
Студентския съвет.
Чл. 19. Контактите на Студентския съвет със Студентски съвети на други висши училища
и със сродни организации от чужбина се осъществяват от председателя или
упълномощени от Студентския съвет лица.
Чл. 20. (1) Възникналите спорове между Студентския съвет и Ръководството ВВМУ "Н. Й.
Вапцаров" се разрешават чрез преки преговори между Студентския съвет и Ръководството
на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(2) Когато спорът не може да бъде разрешен по реда на предходната алинея, той се отнася
до Министъра на отбраната.
Чл. 21. В случай, че решенията на Министерството на отбраната накърняват сериозно и
трайно общите интереси на студентската общност във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Раздел VI
ФИНАНСИ
Чл. 22. (1) Студентският съвет при ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" финансира дейността си със
средства от:
1.бюджета на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" съгласно чл. 72, ал. 4 от Закона за висшето
образование;
2.дарения от физически и юридически лица;
3.други приходи.
(2) Студентският съвет изготвя план за приходно-разходната си дейност, който се приема
на сесия на Студентския съвет.
Чл. 23. Средствата се използват за защита на социалните интереси на студентите, за
провеждане на културна, спортна, научна, творческа и международна дейност.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Измененията и допълненията на настоящия правилник се извършват по реда на
приемането му.
§ 2. Настоящият правилник е изработен на основание чл. 72 и чл. 73 от Закона за висшето
образование.
§ 3. (1) Настоящият правилник може да се изменя и допълва от Студентския съвет по
предложение на
Председателя на Студентския съвет или по инициатива на най-малко една трета от общия
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брой членове на
Студентския съвет, при изменение на нормативната база.
(2) Предложенията по предходната алинея се депозират в Студентския съвет н се внасят за
разглеждане на
сесия на Студентския съвет в 14-дневен срок от постъпването им.
§ 4. Настоящият правилник влиза в сила от датата на приемането му от Студентския съвет.
Правилникът е приет на заседания на Академичния съвет с протокол № 161 от
19.02. 2004 година

