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ПРАВИЛНИК 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 
ПРИ УНСС 

 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл.1. Студентски съвет при Университета за национално и световно стопанство създава 

вътрешната си организация и осъществява дейноста си въз основа на Закона за висшето 
образование и съгласно разпоредбите на този Правилник. 

Чл.2. Студентски съвет в УНСС е орган за защита на общите интереси на обучаващите 
се в УНСС 

Чл.3. Студентски съвет се състои от представителите на студентите и докторантите в 
Общото събрание (ОС) на УНСС, избрани по реда Глава Трета. 

Чл.4. Функциите и правомощията на Студентски съвет са определени в Закона за 
висшето образование. 

Чл.5. Студентски съвет заседава в Голяма конферентна зала на УНСС, освен ако реши да 
заседава на друго място. 

 
ГЛАВА ПЪРВА.  ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
 
Чл.6. Органи за управление на Студентски съвет са: 
Сесията на Студентски съвет, 
Студенсткия сенат, 
Председателя на Студентски съвет. 
Чл.7. Студентския сенат и Председателя на Студентски съвет се избират с мандат от две 

години, и мандатът не се прекъсва при провеждането на частични избори. 
Чл.8. (1)Сесията на Студентския съвет се свиква от Председателя поне 2 пъти годишно 

по негово предложение или по искане на 1/3 от списъчния й състав плюс 1. 
 (2)Сесията е законна, ако присъстват най-малко 1/2 от съветниците й. 
 (3)Сесията взима решения с обикновено мнозинство от присъстващите. 
 (4)Решения, касаещи промяна в настоящия правилник и бюджета, се взимат с 2/3 

мнозинство. 
Чл.9. Сесията на Студентски съвет 
 1. се води от Председателя на Студентски съвет; 
 2. приема и изменя Правилника за устройството и дейноста на Студентски съвет; 
 3. приема бюджета на Студентски съвет; 
 4. избира Председател, Секретар и Студентски сенат; 
 5. създава и определя дейността и структурния състав на комисии; 
 6. обсъжда и приема годишния доклад на Председателя; 
 7. избира съвет на Настоятелите на Студентски съвет при УНСС; 
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 8. всички нерешени въпроси, които възникват и не са предвидени в правилника се 
решават от Сесията на Студентски съвет, освен ако не са в компетенциите на Студентския 
сенат. 

Чл.10. (1)Студентският сенат е изпълнителния оперативен орган на Студентския съвет. 
 (2)Членовете на Студентския сенат са седем: Председателя и Секретаря на 

Студентски съвет, както и петима студенти или докторанти от УНСС, избрани от Сесията на 
Студентски съвет. 

 (3)Студентският сенат избира Председател на Сената измежду членовете си. 
Председателят на Сената: 

 1. представлява Сената пред органите за управление на УНСС; 
 2. свиква, открива, ръководи и закрива заседанията на Сената; 
 3. предлага проект за дневен ред на заседанията на Сената; 
 4. изпълнява други възложени му от Студентския сенат дейности. 
Чл.11. Студентският сенат упражнява правата по Чл. 73 от Закона за висшето 

образование. 
Чл.12. Студентският сенат взима своите решения с квалифицирано мнозинство. 

Заседанията му са редовни, ако присъстват поне половината от членовете му. 
Чл.13 (1)Председателят на Студентски съвет: 
 1. представлява обучаващите се в УНСС пред външни институции и организации; 
 2. представлява Студентски съвет; 
 3. предлага проект за дневен ред на Сесията на Студентски съвет и го представя; 
 4. открива, ръководи и закрива заседанията на Студентски съвет, и осигурява реда 

при провеждането им; 
 5. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите решения; 
 6. упражнява бюджета на Студентски съвет; 
 7. удостоверява с подписа си стенографските дневници от заседанията и 

протоколите; 
 8. следи за спазването на този Правилник; 
 9. изпълнява други възложени му от Сесията на Студентски съвет или Студентски 

сенат дейности; 
 (2)Председателят на Студентски съвет може да възлага извършването на 

дейностите по ал. 1 на посочено от него лице. 
Чл.14. По решение на Студентския сенат, Председателят определя упълномощени от 

него лица да упражняват правомощията по Чл.73 от Закона за висшето образование в органите 
за управление на УНСС. 

Чл.15.(1) Секретарят: 
 1. осигурява необходимите условия за дейността на Студентски съвет, 

Студентския сенат, съответните комисии; 
 2. организира съхраняването на работната документация от заседанията на 

Студентски съвет, Студентския сенат и комисиите, както и други документи, отнасящи се до 
дейността; 

 3. информира Председателя за присъствието на студентските съветници; 
 4. проверява и подписва протоколите; 
 5. при необходимост чете съответните текстове на предложения и решения; 
 6. при явно гласуване преброява и съобщава резултата от гласуването; 
 7. осъществява и други възложени задачи от Председателя, свързани с дейността 

на Студентски съвет. 
 (2)Към Секретаря на Студентски съвет се създава отдел „Секретариат”. 

Секретариатът подпомага организационната дейност на съвета, като: 
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 1. създава и поддържа интернет страница на съвета; 
 2. създава и поддържа официални профили на съвета в социалните мрежи; 
 3. разпространява информационни материали за събития на съвета; 
 4. изпълнява други дейности, възложени му от Секретаря на съвета. 
 (3)Оперативната дейност на отдел „Секретариат” се ръководи от Администратор 

на Студентски съвет. Администраторът се отчита за дейността си пред Секретаря на съвета и 
Студентския сенат. 

 
ГЛАВА ВТОРА.  СЕСИИ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 
 
Чл.16. Сесии на Студентски съвет се свикват при условията на Чл.8 (1). 
Чл.17. (1) Членовете на Студентския съвет се известяват не по – късно от 3 дни преди 

провеждането на заседанието, за деня, часа и проекта за дневен ред. 
 (2) Предложенията по проекта за дневен ред могат да се внасят писмено до 1 ден 

преди провеждането на заседанието. 
 (3) Точките в проекта за дневен ред трябва да бъдат конкретно формулирани. 
 (4) Устни предложения по дневния ред могат да се правят при обсъждането му, 

само ако се отнася до отпадането на точки или включването на спешно възникнали и 
нетърпящи отлагане въпроси. 

Чл.18. Заседанията на Студентски съвет се откриват от Председателя: 
 1. след проверка на кворума, определен с Чл.8; 
 2. след като са на лице всички необходими условия за започване на работа. 
Чл.19. Заседанията на Студентски съвет се закриват при изчерпване на дневния ред. 
Чл.20. Заседанията се закриват: 
 1. по предложение на председателя; 
 2. при липса на кворум, като инициативата за проверка на кворума може да 

принадлежи на всеки от членовете на Студентски съвет и не може да бъде отклонявана. 
 3. преброяването на кворума се извършва от Секретаря. 
Чл.21. Председателят или определено от него лице ръководи заседанията на Студентски 

съвет. 
Чл.22. (1)Дневния ред на заседанията на Студентски съвет се обсъжда и гласува след 

откриването. 
 (2)Приемането му се извършва текст по текст като се спазва поредността. 
 (3)По предложение на Председателя, членовете на Студентския сенат или на поне 

¼ от членовете на Студентски съвет, Сесията може да реши провеждане на закрито заседание. 
Това решение може да бъде взето само при приемане на дневния ред, който го засяга в цялост 
или отделни негови точки. 

 (4)Решенията на Студентски съвет, се обявяват по определен от Студентски сенат 
ред. 

Чл.23. Приетия по такъв начин дневен ред е задължителен и може да бъде изменян по 
реда на процедурните предложения, посочени в чл. 22 на този Правилник. 

Чл.24. (1)В хода на обсъжданията председателстващият дава думата на изказващите се 
по реда на заявките им. 

 (2)Никой студент няма право да се изказва без да му е дадена думата от 
Председателя. Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна заявка. 

 (3)Председателя определя реда за изказване на ораторите, като при необходимост 
съставя списък. 

Чл.25. (1)При обсъжданията по отделни точки от дневния ред всеки член на Студентски 
съвет има право на изказване до 3 минути. 
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 (2)Ако ораторът превиши определеното време, Председателя го предупреждава и 
му отнема думата. 

 (3)Ако ораторът се отклонява от обсъждания въпрос, Председателят го 
предупреждава, ако нарушението му продължи му отнема думата. 

Чл.26. Член на Студентски съвет не може да говори по същество по един и същ въпрос 
повече от един път. 

Чл.27. (1)Член на Студентски съвет има право на реплика по същество на приключилото 
изказване. 

 (2)Репликата се прави веднага след изказването и не може да трае повече от 2 
минути. 

 (3)По едно и също изказване могат да се правят до 3 реплики. 
 (4)Не се допуска реплика на репликата. 
 (5)След направените реплики ораторът има право на отговор (дуплика–2 минути). 
Чл.28. Член на Студентски съвет има право на лично обяснение до 2 мин., когато: 
 1. В изказването е засегнат поименно; 
 2. Иска да обясни мотивите си за своя отрицателен вот при явно гласуване по 

време на същото заседание. 
Чл.29. (1)По процедурни въпроси думата се дава незабавно. 
 (2)Процедурни са всички въпроси, които обективно водят до промяна в начина на 

протичане на заседанията, определен с дневния ред. 
 (3)Процедурните въпроси се излагат за не повече от 2 мин. без да се засяга 

същността на главния въпрос. 
Чл.30. В случаите на ал.2 от предходния член преди гласуване на процедурното 

предложение думата се дава на един от съветниците, който не е съгласен с направеното 
предложение. 

Чл.31. След като са се изказали всички оратори по Чл.25 (1), Председателят на 
Студентски съвет обявява разискванията по съответните точки за приключени. 

Чл.32. Председателстващият може да разрешава почивка до 30 мин. 
Чл.33. При възникване на ненормална обстановка на заседанията на Студентски съвет 

председателстващия прекъсва заседанието до отстраняването на причините. 
Чл.34. След приключването или прекратяването на разискванията се преминава към 

гласуване. 
Чл.35. Решенията на Студентски съвет се взимат с обикновено мнозинство, като начинът 

на гласуване се определя от Сесията, освен в случаите, предвидени в този Правилник. 
Чл.36. (1)Гласуването е лично. Гласува се “ЗА’, “ПРОТИВ”, “ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”. 
 (2)Явното гласуване се извършва с вдигане на ръка. 
 (3)Най – малко 1/5 от съветниците могат да предложат поименно гласуване. 

Предложението се гласува без разисквания. Поименното гласуване става, като Секретарят 
прочита имената на съветниците, които отговарят съответно със “ЗА”, “ПРОТИВ”, 
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. 

 (4)Тайното гласуване се извършва с бюлетини, като начинът се определя от 
Студентски съвет според конкретния случай. 

 (5)В случай на тайно гласуване се избира комисия по избора. 
Чл.37. (1)При обявена процедура на гласуване, разисквания не се допускат. 
 (2)При алтернативност на предложенията за гласуване, то се осъществява по 

следния ред: 
 1. Предложения за отхвърляне; 
 2. Предложения за отлагане на гласуването; 
 3. Предложения за заместване; 
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 4. Предложения за допълнение; 
 5. Основни предложения. 
 (3)Когато има повече от едно предложение по т.5 от предходната алинея, те се 

гласуват по реда на постъпване. 
Чл.38. (1)Резултатът от гласуването се обявява от Председателя. 
 (2)При провеждане на повторно гласуване, резултатът от него е окончателен. 
Чл.39. (1)За всяко заседание на Студентски съвет се води протокол. Съветниците имат 

право в 7-дневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и да поискат поправки в 
него. При спор въпросът се решава от Студентски съвет на следващото заседание. 

 (2)Протоколът се подписва от Председателя, Секретаря и водещия протокола. 
 (3)Протоколите се подреждат в специална книга и се съхраняват. 
 (4)Препис от протокола може да поиска всеки съветник, ректорът и зам. 

ректорите. Други лица могат да получат препис само след разрешение, дадено от Председателя 
на Студентски съвет, по въпросите, които ги засягат. 

 
ГЛАВА ТРЕТА.  ЧЛЕНОВЕ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 
 
Чл.40. (1)Статутът, правата и задълженията на членовете на Студентски съвет се 

регламентират в Глава 9 от Закона за висшето образование и в този Правилник. 
 (2)Мандатът на студентите и докторантите в общото събрание и в Студентския 

съвет е две години с право да бъдат избирани за още един мандат. 
 (3)Студент, на когото се налага да напусне заседание на Студентски съвет преди 

то да е завършило или закъснение за започването му, уведомява Председателя или Секретаря. 
 (4)Членовете на Студентски съвет ползват: 
 1. Студентско общежитие; 
 2. Възможност за обучение в съкратени срокове, разрешено със заповед на 

Ректора по предложение на Председателя; 
 3. правото да не отговарят на изискванията на чл. 18, ал.1 от Правилника за 

учебната дейност на УНСС. 
 (5)Студентски съвет при необходимост използва стая в студентските общежития 

на УНСС за свои заседания. 
 (6)Председателят е: 
 1. Член на квотата на студентите за избор на членове на Академичния съвет по 

право; 
 2. Член на Ректорския съвет с право на глас; 
 3. Член на Ректорско – деканския съвет с право на глас; 
 4. Член на Факултетните съвети на УНСС с право на съвещателен глас; 
Чл.41. (1)На основание чл. 27, ал. 2 от ЗВО броят на студентите и докторантите, 

представители в Общото събрание на УНСС, е не по-малко от 15 % от състава на ОС на УНСС. 
Изходният пункт при изчисляване броя на студентите - членове на ОС на УНСС, е броят на 
хабилитираните преподаватели, членове на ОС на УНСС. 

 (2)Студентите, членове на СС на УНСС, се избират на общи събрания на 
студентите по професионални направления и поднаправления. Броят на членовете на 
Студентски съвет по професионални направления и поднаправления се определя на база 
процентно съотношение на броя обучавани студенти в тях към броя на обучавани студенти в 
УНСС по данни от предходната учебна година, като се осигурява представителство на всяко 
професионално направление. За членове на студентския съвет не могат да бъдат избирани 
студенти, прекъснали или прекъсвали обучението си поради слаб успех в съответната 
образователно-квалификационна степен (ОКС) и имат среден семестриален успех до завършен 
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семестър по-нисък от “добър” (4.00). За студенти, обучаващи се в първи семестър на ОКС 
“бакалавър” и ОКС “магистър” се отчита входящия успех от класирането. За целта е 
необходимо да бъде представено уверение, доказващо горепосочените основания. 

Чл. 41 а. (1) Представителите на докторантите в общото събрание на УНСС се избират 
на общо събрание на докторантите. 

 (2) Броят на докторантите в общия брой представители на студентите и 
докторантите в общото събрание на УНСС се определя в указанията на председателя на 
студентски съвет, като се спазват следните изисквания: да бъдат не по-малко от двама души и 
не повече от 10 % от общия списъчен състав на представителите на студентите и докторантите 
в общото събрание на УНСС. 

 (3)Общите събрания на студентите по професионални направления и 
поднаправления и общото събрание на докторантите се свикват от председателя на студентския 
съвет: 

1. По решение на студентския сенат. 
2. По писмено искане на 1∕2 от членовете на студентския съвет на УНСС. 

 3. По писмено искане на 1∕10 от студентите в направлението – за общите събрания 
на студентите или 1∕10 от докторантите в УНСС – за общото събрание на докторантите. 

(4)Дневният ред на общите събрания на студентите по професионални 
направления и поднаправления и общото събрание на докторантите се определя с решение на 
студентския сенат по предложение на председателя. Предложения за промени в него се 
заявяват писмено поне три дни преди оповестяването на общите събрания. 

 (5)Изборите на представители на студентите и докторантите в общото събрание 
на УНСС се провеждат от Комисии по избора, назначени със заповед на председателя. В 
заповедта председателят определя срока, до който комисиите да предадат протоколите от 
изборите. 
  (6)Общите събрания на студентите по професионални направления и 
поднаправления и общото събрание на докторантите са валидни и вземат решения, ако 
присъстват не по-малко от половината от студентите в професионалното направление, 
съответно - не по-малко от половината от докторантите на УНСС. Неприсъствието се счита за 
отказ от правото на участие в процеса на студентско самоуправление. При липса на кворум 
събранието изчаква един час и след това взема решения с обикновено мнозинство от 
присъстващите, независимо от броя им. 

 (7)Организацията на изборите на представители на студентите и докторантите в 
общото събрание на УНСС се регламентира детайлно с указание на председателя на студентски 
съвет, прието с решение на Студентския сенат поне 15 дни преди датата на провеждане на 
изборите. 

Чл.42. (1)Членството в Студентски съвет се прекратява при: 
 1. Изтичане на мандата; 
 2. Дипломиране или отстраняване от УНСС; 
 3. Подаване на оставка; 
 4. Продължителна невъзможност за изпълнение на задълженията; 
 5. Уронване на престижа на Студентски съвет, УНСС или две поредни 

отстранявания от заседания на Студентски съвет; 
 6. Смърт, поставяне под запрещение или подвеждане под съдебна отговорност. 
 (2)Прекратяването на членство по т.3, т.4 и т.5 от предходната алинея става след 

решение на Сесията на Студентски съвет по предложение на Председателя. 
 (3)При прекратяването на членство в Студентски съвет на повече от 10% от 

общия му списъчен състав се провеждат частични избори за допълване на освободените места 
по реда на чл.41, ал.3, ал.4, ал.5, ал.6 и ал.7. 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.  ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 
 
Чл.43. (1)Към Студентски съвет функционират следните постоянни комисии, избрани от 

Сесията на Студентски съвет по предложение на Председателя: 
 1. Комисия по учебната и научно – приложната дейност; 
 2. Комисия за работа с неправителствените организации; 
 3. Комисия по международната дейност и връзки с обществеността; 
 4. Комисия по спортната и културната дейност; 
 5. Комисия по правните въпроси. 
Чл.44. (1)Комисиите се свикват на заседание от техния председател. 
 (2)Комисиите могат да бъдат свикани и от Председателя на Студентски съвет или 

по искане на 1/3 от Студентските съветници. 
Чл.45. Заседанията на комисиите са редовни, ако на тях присъстват повече от ½ от 

техните членове. 
Чл.46. Решенията на комисиите се вземат с обикновено мнозинство от общия брой на 

членовете на комисията при явно гласуване. 
Чл.47. (1)Заседанията на комисиите са открити, освен ако Студентски съвет не реши 

друго. 
 (2)Предложенията за закрити заседания на постоянните комисии се правят от 

техните председатели или от Председателя на Студентски съвет. 
 (3)Външните участници в работата на постоянните комисии са длъжни да спазват 

техните вътрешни правила. Същите нямат право на глас. 
 (4)Вносителят на адресирани до постоянните комисии сигнали, жалби и 

предложения има осигурено право на участие в заседанията, по поставените от него въпроси. 
Чл.48. (1)Докладите на постоянните комисии се правят от техните председатели или от 

специално упълномощен докладчик. 
 (2)В доклада се отразява становището на комисията по разглеждания въпрос, 

както и мнозинството, което го поддържа. 
Чл.49. (1)Периодичността, продължителността на заседанията им, както и проектът за 

дневен ред се определят от председателя на съответната комисия. 
Чл.50. За заседанията на комисииите се води съкратен протокол, в който се отразяват 

всички взети решения, както и присъстващите на заседанието. Същият се подписва от 
председателя на комисията и протоколчика. 

Чл.51. (1)Към Постоянната комисия за работа с неправителствени организации се 
създава Камара на браншовите организации. КБО е орган за подпомагане на дейността на 
Студентски съвет. Тя се състои от Председателите или делегирани представители на 
браншовите организации в УНСС, заявили желанието си за участие. Начина и реда на 
функционирането на КБО се определя от Студентки съвет по предложение на ПК за РНПО. 

 (2)Постоянната комисия по международната дейност и връзки с обществеността 
работи в тясно взаимодействие със Заместник ректора по международната дейност и връзките с 
обществеността. Председателя на ПК по МД и ВО има право на достъп до всяка информация, 
необходима за осъществяването на дейността на комисията. 

 (3)Постоянната комисия по учебната и научно приложната дейност работи в 
тясно взаимодействие със Заместник ректора по НИД. Председателя на ПК по УНПД има право 
на достъп до всяка информация, необходима за осъществяването на дейността на комисията. 
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ГЛАВА ПЕТА.  ПРОЦЕДУРА ПО ВНАСЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, 
РАЗГЛЕЖДАНЕТО ИМ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ. 

 
Чл.52. Студентски съвет и Студентски сенат приема решения и инструкции по въпроси 

от значение за УНСС при условията на Чл.72 и 73 от Закона висшето образование. 
Чл.53. С инструкция Студентски съвет може да дава указания относно прилагане на 

взети решения, чието изпълнение трябва да се обезпечи. 
Чл.54. (1)Право на инициатива за издаване на решения и инструкции имат всички 

съветници. 
 (2)Проектът за правилник, решение или инструкция, заедно с мотивите към него, 

се внасят в Студентския сенат, където незабавно се регистрират. 
Чл.55. (1)Студентският сенат в тридневен срок от постъпването на проектите ги 

разпределя между постоянните комисии, съобразно тяхната компетентност, като определя 
постоянната комисия, която ще бъде водеща за съответния проект. 

 (2)Водещата комисия организира и координира обсъждането на проекта, следи за 
спазването на сроковете и подготвя основния доклад. 

 (3)Възражения по разпределение на постъпилите сигнали, жалби и предложения 
могат да се правят от ръководствата на заинтерисованите комисии в двудневен срок след 
осведомяването им. По направените възражения, Студентският сенат се произнася в същия 
срок. 

Чл.56. В срок от 10 дни след получаването на проекта водещата постоянна комисия се 
произнася с доклад по законосъобразността, целесъобразността и финансовата му 
обезпеченост. 

Чл.57. Ако вносителят не е доволен от окончателният вариант на проекта за решение, 
той има право на самостоятелен доклад по съществото на направеното от него предложение, 
задължително включващ алтернативно предложение и мотивите към него. 

Чл.58. След приключване на обсъждането на проектите в комисиите, Председателят на 
Студентски съвет включва проекта в дневния ред на първото следващо заседание. 

Чл.59. (1)Проектът за решение и инструкция се приема на 2 четения в рамките на 
различни заседания. 

 (2)На първо четене проектът се обсъжда и гласува като цяло. 
 (3)Постъпващите след първо четене предложения за изменение и допълнение на 

проектите се внасят за разглеждане в комисията, изготвила основния доклад. 
 (4)Постоянните комисии обсъждат допълнително проекта за наредба или 

инструкция заедно с постъпилите писмени предложения и внасят мотивиран доклад не по - 
късно от 7 дни след връщане на проекта. 

Чл.60. (1)На второ четене проектът се обсъжда и гласува текст по текст. 
 (2)В хода на обсъжданията се разглеждат само писмени предложения, внесени в 

началото на заседанието. Изключенията се отнасят до предложения, касаещи оттегляне, 
изменение и допълнение на предложените вече текстове. 

 (3)Гласуването се извършва по реда на Чл.37 от настоящия правилник. 
Чл.61. (1)Окончателно приетият текст се подписва от Председателя на Студентски съвет 

и Секретаря и се обявява по определения ред. 
 (2)Поправка на фактически грешки в приети от Студентски съвет актове се 

извършва от Председателя на Студентски съвет в 7-дневен срок от получаването на сигнала. 
 (3)При спор въпросът се решава от Студентски съвет на следващото заседание. 
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ГЛАВА ШЕСТА.  НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТНИК 
 
Чл.62. Съвеникът няма право: 

- да прекъсва изказващите се; 
- да отправя лични нападки, оскърбителни думи или заплахи против когото и да 

е било; 
- да разгласява данни, отнасящи се до личния живот на гражданите; 
- да има непристойно поведение и да извършва действия, нарушаващи реда на 

заседанието. 
Чл.63. По отношение на студентския съветник могат да се прилагат следните мерки: 

- напомняне; 
- забележка; 
- отнемане не думата; 
- отстраняване от залата до следващото гласуване. 

 (2)Наказанията се вписват в протоколите на заседанията. Обявяването пред 
студентската общност се извършва по преценка на Студентския сенат. 

Чл.64. Напомнянето се прави от председателстващия спрямо съветник, който се е 
отклонил от предмета на разискванията или нарушава реда на заседанията по какъвто и да е 
недопустим начин. 

Чл.65. (1)Забележка се отправя от председателстващия спрямо съветник, на когото вече 
е отправяно напомняне по време на същото заседание, но продължава да нарушава реда.  

 (2)Забележка се прави на съветник, който се е обърнал към колега или гост на 
заседанието с оскърбителни думи, жестове или заплахи. 

 (3)Забележка се отправя на съветник, който системно отсъства от заседанията на 
Студентски съвет. 

Чл.66. Председателстващият отнема думата на съветник, който: 
- в хода на изказването си има наложени 2 наказания от предвидените в Чл.64; 
- след изтичане на определеното му време за изказване продължава 

изложението си въпреки напомнянето на председателстващия. 
Чл.67. Председателстващия може да отстрани до следващо гласуване съветник, който: 

- възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен 
начин; 

- призовава към насилие; 
- нарушава Правилника за устройство и дейност на Студентски съвет на УНСС; 
- оскърбява държавния глава, националната чест или Университета. 

Чл.68. Допуска се възражение против наложената санкция на съветник, което се гласува 
по реда на процедурните предложения. 

 
ГЛАВА СЕДМА.  ПОЧЕТЕН ЗНАК 
 
Чл.69. Лица, оказали съществена помощ при разрешаване на проблеми от важно 

значение за студентската общност или имащи заслуги за развитието и подобряването на 
студентското самоуправление, по решение на Студентския съвет се удостоява с Почетния знак 
на Студентския съвет. 

Чл.70. Статута за връчване на почетен знак на Студентски съвет се утвърждава от 
Ректорски съвет по предложение на Студентски съвет. 
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ГЛАВА ОСМА.  АЛУМНИ ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ 
УНСС 

 
Чл.71.(1) Създава се Алумни организация на Студентски съвет при УНСС. Целта на 

организацията е да подпомага Студентския съвет при изпълнението на дейността му. 
 (2)В Алумни организацията по ал. 1 могат да членуват бивши членове на 

Студентски съвет при УНСС. Членството не е обвързано със срок или мандатност. 
Чл.72. Алумни организацията се ръководи и осъществява своята дейност съобразно свой 

правилник. 
 
ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§1. (1)Настоящия правилник може да се изменя и допълва от Студентски съвет по 

предложение на Председателя на Студентски съвет или на 1/3 от списъчния състав на 
Студентски съвет. 

 (2)Предложенията по ал.1 се внасят за разглеждане от Председателя на Студентски 
съвет на следващо заседание на Студентски съвет, но не по късно от 3 месеца. 

§2. По въпроси, неуредени в този правилник, Студентски съвет се произнася с решение, 
освен ако това не е в компетенциите на Студентския сенат. 

§3. (1)Настоящия правилник влиза в сила по реда на Чл.72, ал.3 от Закона за висшето 
образование. 

 (2)Последващите поправки в правилника влизат в сила по реда на предходната 
алинея. 

§4. Студентски съвет разполага със свой печат, с който удостоверява достоверността на 
приетите решения. 

§5. Настоящия правилник е приет на сесия на студентския съвет на УНСС на 30.10.2000 
г. и е представен на заседание на академичния съвет на УНСС на 08.11.2000 г. Изменения и 
допълнения в този Правилник са приети на сесии на студентския съвет на 17.12.2004 г., 
14/15.11.2006 г. и 11.03.2019 г. и са представени на заседания на академичния съвет на 
22.12.2004 г., 15.11.2006 г. 11.03.2019 г. 
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