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СТУДЕНТСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Процедурни правила за реда на провеждане на избори за Студентски
съвет
Чл.1 С тези Правила се регламентира процедурата по избор на Студентски съвет в
съответствие с чл.5, чл.14, ал.8 и §9, т.3 от Правилника за устройството и дейността на
Студентския съвет, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Правилника на Великотърновския
университет “Св. св. Кирил и Методий”.
Чл.2 Изборите за членове на СС се осъществяват от Студентска избирателна комисия
(СИК), избрана от Общото събрание на Студентския съвет.
Чл.3 Общият брой на квотите в СС се определя от Академическия съвет на ВТУ, по
указания начин в чл.14, ал.3, т.2 от Правилника на Великотърновския университет “Св. св.
Кирил и Методий”.
Чл.4 Разпределението на квотите се осъществява от СИК, пропорционално на броя на
студентите и докторантите във всеки факултет / филиал в гр. Враца / Педагогически колеж
в гр. Плевен, като не се допуска факултет / филиал в гр. Враца / Педагогически колеж в гр.
Плевен без представител в СС.
Чл.5 (1) Председателството на СС определя срока и мястото за записване на кандидатите
за членове на СС;
(2) Председателството на СС определя датата на провеждането на Общо събрание на
студентите, редовно и задочно обучение и докторантите, държавна поръчка (ОС), която се
обявява не по-късно от седем дни преди провеждането му.
(3) Избраните за членове на СС на проведено ОС по предходната алинея се вписват
(по ред на получените гласове) в листата на студентите и докторантите в Общото събрание
на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и встъпват като членове.
Чл.6 (1) Записването на кандидатите за членове на СС се осъществява от СИК;
(2) Записването се извършва лично или чрез електронната поща.
(3) Срокът за записване е не по-малък от пет (работни) дни и приключва не по-късно
от пет дни преди ОС;
(4) При записване се представят следните документи:
1. Заявление (по образец);
2. Уверение, заверено от университетски център за административно обслужване
на студенти, или копие от заверена студентска книжка – първа страница и
страница със заверен семестър (за сверяване на данните), или копие на заповед
на ректора за зачисляване.

(5) За кандидатстване по електронен път се използва електронна поща, като се
изпращат сканирани документите в дни и часове, посочени на съобщението за свикване на
ОС.
(6) Записването на кандидатите за членове на СС се извършва във всеки работен ден
от срока за записване.
Чл.7 (1) Списъкът с кандидатите за членове на СС се обявява не по-късно от пет дни от
датата на ОС;
(2) Съобщението за предстоящото ОС се обявява не по-късно от седем дни от датата
на провеждането му;
(3) В съобщението се посочва денят, началният час и мястото на провеждане на ОС;
(4) ОС се провежда в аулата на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”. По решение на
председателството на СС, могат да се разкриват изборни секции в други учебни корпуси,
филиала в гр. Враца и Педагогическия колеж в гр. Плевен на университета.
(5) Изборният ден започва в 10 часа и приключва в 17 часа.
Чл.8 Гласуването е тайно.
Чл.9 (1) Кандидатите за членове на СС се подреждат по следния начин в изборната
бюлетина:
1. По факултет;
2. По регистрационен номер, като първо се подреждат кандидатите, подали
лично своите документи, а след това се подреждат кандидатствалите по
електронен път.
(2) Подреждането на факултетите в изборната бюлетина е както следва :
1. Филологически факултет;
2. Юридически факултет;
3. Исторически факултет;
4. Стопански факултет;
5. Педагогически факултет;
6. Философски факултет
7. Факултет математика и информатика;
8. Факултет по изобразително изкуство;
9. Православен богословски факултет;
10. Педагогически колеж в гр. Плевен;
11. Филиал в гр. Враца.
(3) В изборната бюлетина се посочват трите имена на кандидатите, курсът и
специалността, в която следват.
Чл.10 (1) В изборната бюлетина се посочват броят на квотите, определени за всеки
факултет/колеж/филиал;
(2) Всеки член на ОС гласува най-много за такъв брой кандидати, какъвто е броят на
квотите, определени за съответния факултет/колеж/филиал;

(3) При неспазване на условието по предходната алинея, бюлетината се счита за
недействителна.
Чл.11 Участвалите в избора на членове на СС членове на ОС се вписват в избирателния
протокол, в който се подписват след представянето на документ, удостоверяващ
студентска самоличност.
Чл.12 (1) СИК обявява за избрани за членове на СС кандидатите, получили най-много
гласове, до изпълване на квотите, предоставени на съответния факултет/колеж/филиал;
(2) Резултатът от гласуването се отбелязва в избирателния протокол;
(3) Жалби по процедурата на провеждане на ОС се подават в СИК най-късно до
седем дни след изборния ден.
Чл.13 След изготвянето на официалния протокол с резултатите от гласуването, СИК
предоставя неговия оригинал на съответните длъжностни лица в ръководството на ВТУ, и
копие - на Председателството на СС.
Чл.14 С влизането в сила на тези Процедурни правила, приети по смисъла на §9, т.3 от
Правилника за устройството и дейността на СС на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” се
отменят Общите правила за реда на провеждане на избори на Студентски съвет, приети от
Председателството на 04.04.2016 г.
Чл.15 Тези Процедурни правила са приети от Председателството на СС на 06.03.2018 г. и
влизат в сила от деня на приемането им, като се подписват от Председателя на СС и от
Председателя на Студентската избирателна комисия. Изменения и допълнения по тях се
извършват по реда на приемането им.
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