Студентски съвет при

Русенски университет "Ангел Кънчев"
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ
Русе, 2017г.
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1. Студентският съвет (Съвета) е колективен орган за защита на общите интереси на обучаващите
се в Русенския университет "Ангел Кънчев.
Член 2. Студентският съвет осъществява дейността си въз основа на законите на Република България,
Правилника за устройството и дейността на Русенския университет "Ангел Кънчев" и настоящия
правилник.
Член 3. С настоящия правилник се уреждат организацията, структурата и дейността на Студентския съвет
при Русенския университет “Ангел Кънчев” по смисъла на чл. 72 и чл. 73 от Закона за висшето
образование (ЗВО).
Член 4. Съветът е законен представител на всички студенти и докторанти, обучаващи се в Русенския
университет, въз основа на делегиращата норма на чл. 72 от ЗВО.
Член 5. Основни функции на Съвета са:
1. Оказване съдействие на академичната общност за повишаване качеството на обучение и
квалификацията на студентите и докторантите;
2. Подпомагане на научната, творческата, културната, спортната и обществената дейност на
студентите и докторантите;
3. Защита на общите интереси на обучаващите се.
Член 6. Освен изброените в чл. 73 на ЗВО правомощия и задължения, Съветът:
1. Сътрудничи с научни организации от страната и чужбина за обучение и повишаване
квалификацията на студенти и докторанти и включването им в научни изследвания;
2. Организира срещи на студентската общност с външни лектори, учени и дейци на културата и
изкуството;
3. Сключва споразумения с организации с нестопанска цел, съгласувано с Академичния съвет;
4. Работи за популяризиране и утвърждаване авторитета на Русенския университет;
5. Осъществява своята дейност в сътрудничество с органите за управление в Университета на
всички нива.
Член 7. Дейността на Съвета се основава на следните принципи:
1. Равенство на правата, задълженията и отговорностите на всички студенти и докторанти;
2. Гласност на решенията и публичност при обсъждане и реализиране на дейностите;
3. Изборност и мандатност на ръководството и отчетност пред студентската общност;
4. Плурализъм в мненията, зачитане на компетентности и отговорност за изпълнение на решения;
5. Независимост от идеологии, религии и политическо влияние;
6. Зачитане на етническата принадлежност и гражданството на учащите се.
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II. КОНСТИТУИРАНЕ
Член 8. (1) В състава на Студентския съвет влизат студенти и докторанти, които са избрани за членове
на Общото събрание на Русенския университет “Ангел Кънчев” на квотен принцип с мандат за две
години.
(2) Изборът на членовете се провежда като се спазват условията на чл. 7 и чл. 8 от Правилата за
издигане на кандидати и провеждане на избори за ръководни органи и длъжности в Русенския
университет “Ангел Кънчев” и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗВО.
(3) Общият брой на членовете на Съвета и квотите на основните звена и филиалите се определят от
Академичния съвет на Университета преди началото на всеки двугодишен мандат на Студентския съвет.
(4) По време на двугодишния мандат могат да се провеждат частични избори за попълване състава
поради причини по чл. 15 от този правилник, но с изтичането на мандата се прекратява членството и на
частично избраните.
(5) Мандатът се зачита за изпълнен, когато член на Студентския съвет е избран по реда на чл. 8 и чл. 9 и
е членувал повече от една година.
(6) Дейността на Съвета се подпомага от доброволни сътрудници, които се приемат с решение на
Студентския съвет. Сътрудниците нямат право на глас при вземането на решения.
Член 9. (1) Членовете на Студентски съвет се избират от делегатски събрания (ДС) на учащите от
основните звена и филиалите.
(2) Членове по право на съответното делегатско събрание са отговорниците на административните
групи в звеното или делегирани от групата техни заместници.
(3) Списъкът на делегатите в ДС се актуализира в началото на всяка учебна година от Изпълнителния
съвет (ИС) на Студентския съвет съвместно със съответната канцелария и се заверява от Председателя
на Съвета и декана/директора на даденото звено.
(4) Председателя на Съвета свиква делегатските събрания с писмена покана чрез факултетна или
филиална канцелария.
(5) На събранията се избират представители от квотата на учащите в Общото събрание на Университета
и Факултетните общи събрания и се номинират членове за Академичния съвет и Факултетните съвети.
(5) За резервни членове са избрани кандидатите, получили повече от 50% положителни гласове след
основните членове.
Член 10. (1) Мандатът на студентите и докторантите в органите на управление е 2 години с право да
бъдат избирани за два мандата.
(2) Мандатът започва да тече в деня на първото заседание на новия Студентски съвет.
(3) В края на мандата, Председателят на Студентския съвет съвместно с Централната комисия по
подготовка на изборите на Русенския университет представят пред Академичния съвет график за
провеждането на избори на нови представители от квотата на учащите във всички органи на
управление.
(4) Провеждането на избори се възлага за изпълнение на Председателя на Студентския съвет и
Изпълнителния съвет.
Член 11. (1) Студентският съвет се свиква на учредително заседание от Председателя на предходния състав
в срок до две седмици след провеждането на последното делегатско събрание за попълване състава на
Общото събрание на Русенския университет от квотата на учащите.
(2) На първото тържествено заседание се кани и Ректора на университета за приветствие към новия състав.
(3) Първото заседание се открива и ръководи от Председателя на предходния състав на Съвета, който
представя отчет за дейността за изминалия мандат и ръководи събранието до избирането на Председател
за новия мандат.
(4) Под председателството на бившия председател могат да се проведат разисквания само по отчета за
дейността и по избора на новия председател.
(5) В случай, че на първото заседание не бъде избран председател, то изборът се отлага за следващото
заседание, но не по-късно от 2 седмици след провеждането на първото.
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III. ЧЛЕНСТВО - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Член 12. Членовете на Студентския съвет имат право:
1. Да бъдат избирани на ръководни длъжности на Съвета и да членуват в комисии;
2. Да предлагат за обсъждане проблеми от всякакъв характер;
3. Да бъдат информирани за дейността на Студентския съвет и Изпълнителния съвет;
4. На един глас при вземане на решенията.
Член 13. Членовете на Съвета са длъжни:
1. Да участват добросъвестно в работата му;
2. Да спазват разпоредбите в този правилник и да изпълняват взетите решения;
3. Да не използват членството си за користни цели;
4. Да присъстват на всички редовни заседания на Съвета.
Член 14. При две последователни отсъствия от заседания на Съвета без предварително уведомяване
или недобросъвестно участие в неговата работа, председателят има право да информира студентската
или докторантската общности.
Член 15. (1) Членството в Студентския съвет се прекратява преждевременно поради:
1. отказване по собствено желание, заявено в писмена форма до председателя на Съвета;
2. завършване обучението в степента, в която обучаемият е избран за член;
3. отчисляване от докторантура;
4. напускане или преместване от Русенския университет “Ангел Кънчев”;
5. прекъсване на обучението или отстраняване от университета.
(2) По предложение на ½ от всички членове или на Председателя се провежда гласуване за редуциране
(освобождаване) на член от състава на Студентския съвет. Решението се взема с мнозинство
регламентирано в чл. 21.
(3) Веднъж прекратено членството не може да бъде подновено в текущият мандат на Съвета.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Член 16. Органите на управление на Студентския съвет са:
1. Изпълнителен съвет (ИС);
2. Председател;
3. Секретар;
4. Постоянни комисии;
5. Факултетни координатори.

Студентски съвет (СС)
Член 17. (1) Студентския съвет се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото
събрание на Русенския университет “Ангел Кънчев" на основание чл. 72, ал.1 от ЗВО.
(2) По предложение на Изпълнителния съвет могат да се правят частични промени в състава на
Студентския съвет, предизвикани от дипломиране на студенти и докторанти, отчисляване на
докторантура, бременност, раждане, отглеждане на малко дете, заминаване в чужбина за повече от 6
месеца през учебната година, системни нарушения по този правилник и неучастие в дейността.
Член 18. (1) Студентския съвет се свиква на заседание най-малко три пъти на семестър по предложение
на Председателя.
(2) Съвета може да се свика извънредно по искане на Изпълнителния съвет или по искане на 1/3 от
членовете на целия Студентски съвет, представено в писмен вид и подписано.
(3) В случаите по предходната алинея Студентския съвет се свиква от Председателя в срок до 14 дни от
постъпване на искането.
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Член 19. (1) Секретарят на Съвета уведомява за дневния ред, часа и мястото на заседанието членовете
на Студентския съвет.
(2) Всеки член на Съвета може да прави предложения чрез секретаря за допълнения в дневния ред, но
не по-късно от три дни преди заседанието.
(3) Заседанията се обявяват на информационното табло или на интернет страницата на Съвета не покъсно от една седмица преди датата на провеждането, като се посочва датата, часа и дневния ред на
заседанието.
Член 20. (1) Заседанието е легитимно, ако присъстват повече от 2/3 от редуцирания състав на Съвета.
Присъствието на членовете на Съвета се удостоверява чрез подпис в присъствения списък на
заседанието. Списъка се прилага към протокола от заседанието.
(3) При липса на кворум по ал. 1 заседанието се отлага за след 30 минути. Ако и тогава не е налице
необходимият кворум, заседанието се насрочва за друга дата не по-късно от 7 дни от свиканото
заседание.
(4) При определяне на кворума по ал. 1 от списъчния състав се изключват лицата отсъстващи поради
бременност, раждане и отглеждане на малко дете, обучение извън страната, по болест, отказали се и
редуцирани с решение членове на Съвета. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една
четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(5) Членовете от филиалите на университета имат специален статут и не подлежат на контрол относно
редовното им присъствие на заседания.
(6) При неприсъствие на член по реда на този Правилник и/или при невъзможност да участва в
дейността на Съвета, всеки член може с писмена молба до председателя на Съвета да се откаже от
членството си. Овакантената квота се попълва с резервен член, избран по чл.9 от този правилник.
(7) Заседанието се ръководи от Председателя на Студентския съвет.
(8) Заседанията са открити за всички студенти и докторанти. По време на заседанията могат да
присъстват и външни за студентската общност лица, които са поканени от Председателя или ИС. За
присъствието на лица извън списъчния състав на Студентския съвет се взима решение.
Член 21. (1) Студентският съвет взема решения с явно гласуване и мнозинство повече от половината от
присъстващите на заседанието, освен ако в този Правилник не е уредено друго.
(2) Студентският съвет взема решения с мнозинство повече от 2/3 от списъчния състав при:
1. Изменение на този правилник;
2. Избор и освобождаване на Председателя.
(3) Може да се проведе и тайно гласуване, за което се взима предварително решение. Гласуването се
провежда от тричленна комисия, която е избрана с решение на Студентския съвет.
Член 22. Правомощия на Студентския съвет:
1. Приема и изменя Правилника за организацията и дейността на Съвета;
2. Избира председателя, заместник-председателите и секретаря на Съвета;
3. Утвърждава факултетните координатори;
4. Обсъжда и приема годишния и мандатния доклад на Председателя за състоянието на
Студентския съвет, както и насоки за неговото развитие;
5. Изразява мнения и предложения за развитието на учебната дейност пред компетентните
университетски органи;
6. Участва в управлението на студентските общежития чрез свой орган, Комисията по Социалнобитови въпроси на учащите (КСБВУ), на основание чл. 73, ал. 1, т. 8 от ЗВО;
11. Номинира представители на Студентския съвет за членове на Централната комисия по
подготовка на изборите, за Съвета на настоятелите, за Комисията по качество на образованието
и за Комисията по етика и други;
12. Взема решение за редуциране на член по реда на чл. 15 ал. 2;
13. Утвърждава годишния бюджет на Съвета;
14. Гласува решения, внесени по предложение на Изпълнителния съвет.
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Член 23. (1) В протоколите от заседанията задължително се вписват: броят на присъстващите членове
на Съвета, имената на закъснелите, имената на редуцираните според чл. 20, ал. 4 от този правилник,
имената на присъстващите външни лица, дневният ред, имената на изказалите се, приетите решения с
резултатите от гласуванията, времето на началото и края на заседанието.
(2) Ако член на Съвета желае изказването му да се протоколира точно и пълно, той го представя в
писмен вид на протоколчика.
(3) Протоколите се подписват в два екземпляра от протоколчика и Председателя. Единият екземпляр се
съхранява при Секретаря и е на разположение на членовете на Съвета, а другият се представя на
Ректора на университета в едноседмичен срок.
(4) Решенията се изнасят на информационното табло и/или на интернет страницата на Студентския
съвет.
Член 24. (1) На основание чл.73а от ЗВО, Студентския съвет избира свои представителите в Общото
събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България.
(2) По право Председателят на Съвета е член с право на глас в ОС на НПСС. При доброволно желание от
страна на Председателя същия може да преотстъпи позицията доброволно в полза на друг кандидат.
(3) Двамата членове с право на съвещателен глас в ОС на НПСС се избират от Студентския съвет по
предложение на председателя на Съвета.

Изпълнителен съвет на Студентския съвет (ИС)
Член 25. (1) Изпълнителният съвет е постоянно действащ орган на Студентския съвет.
(2) Изпълнителният съвет се избира с мандата на Студентския съвет.
(3) Изпълнителния съвет отчита своята дейност пред Студентския съвет.
Член 26. (1) Изпълнителният съвет се състои от:
1. Председателя;
2. Заместник-председателите;
3. Секретаря;
4. Координаторите на Постоянни комисии;
5. Факултетните координатори.
Член 27. (1) Заседанията на ИС са открити за членовете на Студентския съвет, освен ако членовете на ИС
не решат друго.
(2) ИС се свиква от Председателя най-малко два пъти месечно.
(3) Заседанието на ИС е редовно, когато присъстват повече от половината от всички членове на ИС.
(4) При липса на кворум по ал. 3 заседанието се отлага за след 30 минути. Ако и тогава не е налице
необходимият кворум, заседанието се насрочва за друга дата не по-късно от 7 дни от свиканото
заседание.
Член 28. (1) Гласуването в ИС е явно, ако не е предвидено друго по реда на този Правилник.
(2) Гласуването в ИС може да бъде и тайно по предложение на член от ИС и след като това предложение
бъде прието от ИС с обикновено мнозинство.
(3) Всички членове на ИС имат по един глас във всяко гласуване.
Член 29. Правомощия на ИС:
1. Изработва проект на бюджет за определената календарна година и го предлага за утвърждаване
от Студентския съвет;
2. Създава и ръководи организационни звена с цел подпомагане на дейността си;
3. Обсъжда постъпилите проекти и доклади и взема решение за тяхното изпълнение, финансиране
или отхвърляне;
4. Изготвя проекти за решения, които се предлагат за гласуване на Студентския съвет;
5. Привежда в изпълнение решенията на Студентския съвет;
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6. Взема решения за текущата дейност на Съвета;
7. Обсъжда и координира дейността на постоянните комисии и утвърждава ръководството им.
Одобрява чрез гласуване вътрешните актове на комисиите;
8. Назначава временни комисии;
9. Взима решения по оперативни въпроси, които са извън компетенциите на постоянните комисии;
10. Утвърждава и освобождава членовете на комисиите.

Председател на Студентския съвет
Член 30. (1) Председателят ръководи и координира общата дейност на Съвета.
(2) Председателят се избира от Студентския съвет с мнозинство по чл.21, ал. 2.
Член 31. Правомощия на Председателя на Съвета:
1. Официално представлява Студентския съвет пред органите за управление на Русенския университет
както и пред основните и обслужващите звена;
2. Организира изпълнението на решенията на Студентския съвет и Изпълнителния съвет;
3. Подписва всички официални документи, освен в случаите, предвидени в този Правилник;
4. Подготвя план за разпределение на средствата от бюджета на Съвета и го представя за одобрение
на членовете на ИС и Студентския съвет;
5. Упълномощава писмено един от заместници да представлява Съвета при негово отсъствие или
невъзможност да изпълнява временно задълженията си;
6. Насрочва заседанията на Студентския съвет и Изпълнителния съвет и ги председателства;
7. Разпорежда се за използването и съхранението на имуществото, предоставено на Съвета или
придобито по време на мандата;
8. Разрешава използването на средствата от бюджета на Съвета и подписва финансовите документи;
9. Свиква делегатски събрания за избор на студентски представители във всички нива на управление
на университета;
10. Предлага членове за редуциране от Студентския съвет спрямо чл.15 ал.2;
11. Внася и докладва пред Академичния съвет решенията на Студентския съвет;
12. Ежегодно докладва пред Академичния съвет за дейностите и работата Студентския съвет както и
актуални въпроси и проблеми на студентската общност в университета.
Член 32. (1) Правомощията на Председателя се прекратяват:
1. С изтичане на мандата на Студентския съвет;
2. С подаване на оставка;
3. След искане на 1/3 от състава и гласуване по реда на чл. 21, ал. 2;
4. Със завършване или прекратяване на обучението.
(2) Председателят продължава да упражнява правомощията си до избирането на нов председател.

Заместник-председатели на Студентския съвет
Член 33. (1) Заместник-председателите се избират с обикновено мнозинство от Студентския съвет по
предложение на Председателя.
(2) Заместник-председателите подпомагат председателя при осъществяване на неговите правомощия.
(3) Председателя писмено упълномощава единия от заместник-председателите си да го замества при негово
отсъствие.
(4) Заместникът не може да пределегира правомощия, дадени му от председателя на друг.
Член 34. (1) Студентския съвет избира до двама заместник-председатели.
(2) Заместник-председателите могат да бъдат преизбирани най-много за още един мандат.
(2) Правомощията на заместник-председателите се прекратяват по основанията, посочени в чл. 32 или по
предложение на Председателя на Съвета.
(3) Заместник-председателите са длъжни след изтичането на мандата си да предадат цялата необходима
информация на новите заместник-председатели.
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Секретар на Студентския съвет
Член 35. (1) Секретарят подпомага дейността на Студентския съвет, Изпълнителния съвет и
Председателя на Съвета.
(2) Секретарят се избира от Студентския съвет по предложение на Председателя.
(3) Секретарят може да бъде преизбиран най-много за още един мандат.
(4) Правомощията на Секретаря се прекратяват на основанията, посочени в чл. 32 или по предложение
на Председателя на Съвета.
(5) Секретарят се задължава след изтичане на мандата си да предаде цялата необходима информация
на новия секретар.
Член 36. Правомощията на секретаря:
1. Контролира и отговаря за събирането, съхраняването и опазването на цялата документация на
Студентския съвет;
2. Съхранява протоколите от всички заседания на СС и ИС;
3. Известява съответните членове на Съвета за дневния ред, часа, датата и разпространява
необходимите материали за нормалното провеждане на заседанията на СС и ИС;
4. Изготвя и подписва протоколи заедно с председателстващия събранията;
5. Отговаря за подготовката на командировъчните документи;
6. Съхранява печата на Съвета;
7. Отчита се за своята дейност пред ИС;
8. Приема предложения, доклади, възражения, сигнали и жалби и ги представя за разглеждане на
ИС;
9. Подържа информационното табло и интернет страницата на Съвета;
10. Предоставя нужните документи при поискване от СС, ИС, Председателя на Съвета или
ръководните органи на Русенския университет “Ангел Кънчев”;
11. По право води протокола по време на заседанията на Студентския съвет и ИС, освен ако
органите не решат друго.

Комисии към Студентския съвет
Член 37. (1) За улесняване и подпомагане на дейността си Студентския съвет създава комисии.
(2) Комисиите биват временни и постоянни.
Член 38. (1) Постоянните комисии са:
1. Култура;
2. Спорт;
3. Социално-битови въпроси на учащите;
4. Информационно и техническо обслужване.
(2) Временни комисии по конкретни въпроси се формират от ИС на Съвета.
Член 39. (1) Комисиите се състоят от координатор и членове.
(2) Координаторите се избират от членовете на комисията, но те трябва да са членове на Студентския
съвет и по право са членове на ИС.
(3) Броят на членовете на постоянните комисии се определя от ИС на Съвета.
(4) Членове на комисиите могат да бъдат студенти и докторанти, които не са членове на СС.
(5) Координаторите на комисиите предлагат вътрешни правила и план за дейността на комисиите, които
се утвърждават от ИС и се подписват от Председателя на Съвета.
(6) Зам.-председателите на Съвета си разпределят ресорни комисии.
(7) Координаторите на постоянните комисии са длъжни след изтичането на мандата им да предадат
цялата необходима информация на новите координатори.
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Факултетни координатори
Член 40. (1) Членовете на Съвета от дадено факултетно звено избират факултетен координатор.
(2) Факултетния координатор по право е член на ИС на Студентския съвет.
Член 41. Факултетните координатори към даденото звено:
1. Подпомагат председателя в организирането и провеждането на делегатското събрание на
даденото звено;
2. Води комуникацията между Студентския съвет и канцеларията на даденото звено;
3. Подпомага студентите от съответния факултет и информира Съвета за проблеми и жалби;
4. Осъществява координацията за разпространяване на информация между Студентския съвет и
студентите в дадения факултет;
5. Координира на факултетно ниво общо университетски дейности на Съвета;
6. Съдейства за разрешаване на студентски проблеми на факултетно ниво.

V. ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
Член 42. (1) Проектната дейност на Студентския съвет представлява частично или цялостно
финансиране на студентски дейности от бюджета на Съвета.
(2) За реализиране на проект могат да кандидатстват групи от студенти, докторанти, културни и
професионални клубове или катедри.
(3) Проектите, кандидатстващи за финансиране се разглеждат от Изпълнителния съвет на Съвета.
(4) Всеки семестър се обявява срок за подаване на проекти за финансиране. Проекти подадени след
крайния срок не се разглеждат в текущия семестър.
(5) За да бъдат допуснати до разглеждане, проектите трябва да са в писмена форма и да отговарят на
изискванията, които ИС приема за дадената кампания.
(6) ИС се задължава да оповести на информационното табло или интернет страницата на Съвета
подробните изисквания една седмица преди началото на проектния период.
Член 43. Реализация на проектите:
1. След одобрение от ИС, ръководителят на проекта подписва споразумение за изпълнение с
председателя на Съвета;
2. При завършване на работата, ръководителят на проекта представя на ИС отчет за реализацията
на проекта;
3. При нарушаване на клаузите на споразумението, ръководителят и екипът на проекта носят
отговорност в съответствие с клаузите на споразумението и предвидените от закона средства.

VI. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ И ИМУЩЕСТВО
Член 44. (1) Бюджетът на Студентския съвет е за календарна година и се формира от:
1. Средства от бюджета на Русенския университет в размер не по-малко от 1% от таксите за
обучение на основание чл. 72, ал. 5 от ЗВО;
2. Дарения и спонсорство от физически и юридически лица в полза на дейностите и целите на
Студентския съвет;
3. Приходи от дейности, осъществявани в рамките на компетенцията на Студентския съвет;
4. Авторски права;
5. Проекти.
(2) Средствата се използват за защита на общите интереси на студентите, за провеждане на културна,
спортна, научна, творческа и международна дейност.
(3) Ежегодно част от бюджета на Студентския съвет се заделя за финансиране на студентски проекти по
реда на чл. 42.
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Член 45. (1) Управлението на бюджета се осъществява от председателя на Съвета.
(2) Изпълнителния съвет взема решение за изразходването на средствата от бюджета на Съвета и
осъществява контрол.
(3) Без предварително разрешение от ИС, Председателят разходва средства за текущата дейност на
Съвета, за чиято целесъобразност се отчита пред ИС. Размерът на текущите разходи до отчитането
пред ИС не може да надвишава 3% от бюджета за Съвета.
Член 46. Според чл. 73 ал. (2) от ЗВО, Студентският съвет поддържа самостоятелна страница в
университетския информационен център за информационно обслужване на студентите и
докторантите. Страницата се администрира от упълномощените от Студентския съвет и се
поддържа от Центъра за информационно и компютърно обслужване (ЦИКО) към Русенския
университет “Ангел Кънчев”.
Член 47. (1) Материалното обезпечаване на Студентския съвет се осъществява от Русенския
университет “Ангел Кънчев”.
(2) Всички материални активи, придобити по време на мандата, се предоставят за ползване от
следващия състав на Съвета с приемо-предавателен протокол, подписан от предходния и от
новоизбрания председател и заверен от помощник ректора на Русенския университет “Ангел
Кънчев”.
(3) Печатът на Съвета, ключовете за офиса, копия от водената кореспонденция, протоколи от
проведени заседания през изминалия мандат, както и пароли за достъп се предоставят за ползване
от следващия състав на Съвета с приемо-предавателен протокол, подписан от предходния и от
новоизбрания секретар, заверен от помощник ректора на Русенския университет “Ангел Кънчев”.
(4) В случай на преизбиране на председателя или секретаря за новия мандат разпоредбите по ал.2
и ал.3 остават в сила под формата на опис.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящият правилник може да бъде изменян при визираните в него ред, условия, органи и
кворум.
§ 2. Решенията на Студентския съвет могат да се обжалват пред Контролния съвет на Русенския
университет "Ангел Кънчев". Спорните решения и заповеди се прилагат до произнасяне на
Контролния съвет.
§ 3. Редуцираният състав на Съвета се определя по реда на чл. 20 ал. 4 от настоящия правилник.
§ 4. Всички органи на Студентския съвет заседават в сградите на Русенския университет “Ангел
Кънчев”, освен ако самите органи не решат друго.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящия правилник се издава на основание чл. 72, ал. 3 от Закона за висшето образование и
отменя правилника, приет е от Студентския съвет на 15.04.2008 година, изм. и доп. на 16.04.2016
година.
§ 2. Правилникът е приет от Студентския съвет на 27.11.2017г. и представен пред Академичния съвет
на Русенския университет „ Ангел Кънчев ” на 12.12.2017 година.
§ 3. Изпълнението на правилника се възлага на Председателя на Студентския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ:
/Станимир Бояджиев/
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