НАРЕДБА НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ НА УАСГ
за избори на представители на студентите и докторантите в Общото събрание на УАСГ и Общите събрания на факултетите в УАСГ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.
Чл.2.
Чл.3.
Чл.4.
Чл.5.
Чл.6.

С тази наредба се урежда избирането на представители на студентите и докторантите в Общото събрание на Университета
по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Общите събрания на факултетите в УАСГ.
Право да гласува за представители има всеки студент и докторант в УАСГ.
Изборите се извършват на два етапа:
(1) Етап 1 – издигане на кандидатури;
(2) Етап 2 – избори на представители.
Изборната процедура се организира от Студентска изборна комисия (СИК).
Право да се явят като кандидати на изборите за представители на студентите имат само
кандидатите с подписка за подкрепа, издигнати по реда, определен в тази наредба.
Издигането на кандидатури се извършва по график определен от Студентска изборна комисия (СИК), обявен поне пет
работни дни предварително пред факултетните канцеларии, пред канцеларията на студентски съвет и други подходящи
места.

ГЛАВА 1. ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УАСГ
ЕТАП 1 - ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТУРИ

Чл.7.
Чл.8.

Издигането на кандидатури се извършва в седмицата, обявена в графика на СИК.
Право да издигат кандидатури имат:
(1) студентите, учащи в УАСГ, записани в съответния факултет през текущата учебна година,
(2) докторантите, учащи в УАСГ
Чл.9. Кандидатът:
(1) Отговаря на изискванията на §77 ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗВО
(2) Е студент, който е събрал подписка, по образец на СИК, за подкрепа от поне 30 студента по чл.8 ал 1.;
(3) Е докторант, подал заявление по образец на СИК
(4) Предава подписката/заявлението в зала и срок, определен с график на СИК;
(5) Не може да бъде студент или докторант, който е член на СИК.
Чл.10. Подписката за подкрепа съдържа:
(1) Заглавен ред с изписани трите имена, специалност и курс на кандидата на всяка страница;
(2) Снимка на първата страница
(3) Графи: пореден номер, три имена, факултетен номер, личен подпис.
ЕТАП 2 - ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ

Чл.11. Изборите за представители на студентите се провеждат по факултети в ден и място, обявени в графика на СИК.
Чл.12. Право да гласуват за представители на студентите имат всички студенти от съответния факултет.
Чл.13. Членовете на СИК обявяват мястото и деня, в които ще се проведе изборът на представители на студентите, поне пет
работни дни предварително, пред факултетната канцелария и канцеларията на СС и на подходящи места.

Чл.14. Желаещите кандидати за предизборна презентация попълват заявление по образец от СС и го предават във СИК поне пет
работни дни преди изборите.

Чл.15. Студенски съвет отговаря за предоставянето на зала, озвучителна техника и печатни материали. Максималната стойност
на печатните материали се определя от Сената на СС.

Чл.16. СИК осигурява бюлетините и избирателните списъци за предстоящия избор.
Избирателните списъци са списъци, изготвени от Учебно изчислителния комплекс (УИК), които съдържат три имена
и факултетен номер на студентите от факултета и празна графа за подпис;
(2) Бюлетините се подготвят по образец от СИК.
В определения час и аудитория трима члена на СИК дават разяснения по попълването на бюлетините, провеждат се
предизборните презентации и се обявяват местата на избирателните секции.
Допустимият брой на отбелязани кандидати е броят на свободните места в квотата за представители на студентите в ОС
на УАСГ. Допустимият брой се обявява от СИК на местата за гласуване и в графика.
При гласуване всеки студент получава бюлетина, отбелязва определен по чл.18. брой кандидати върху бюлетината, пуска
бюлетината в урната на своя факултет, която е запечатана с подпис от СИК, и се подписва срещу името си в избирателния
списък.
След края на гласуването гласовете се преброяват от СИК и кандидатите се подреждат по получен брой гласове.
Квотата за представители в ОС на УАСГ се попълва със студенти според броя на получените гласове в низходящ ред .
Преброяването на бюлетините от избора се извършва непосредствено след приключване на гласуването, съставя се
протокол по чл.25 с резултатите на всички кандидати и се подписва от членовете на СИК.
Действителни са бюлетините, в които са отбелязани допустимият по чл.18 или по-малък брой кандидати по посочения от
комисията начин.
При пеброяването на бюлетините по чл.22 могат да присъстват:
Всички кандидати,
Членове на Контролния съвет на УАСГ,
Председателя /зам. Председателя/ на ОС на УАСГ,
Студенти и докторанти на УАСГ,
Независими наблюдатели
СИК подготвя протокол за изборни резултати по образец.
(1) Протоколът се подписва от членовете на СИК
(2) В срок до два работни дни СИК поставя копие от протокола пред канцеларията на СС.
При необходимост процедурата по избор на представителите на докторантите се определя с решение на СИК.
(1)

Чл.17.
Чл.18.
Чл.19.
Чл.20.
Чл.21.
Чл.22.
Чл.23.
Чл.24.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Чл.25.
Чл.26.

ГЛАВА 2. ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТИТЕ В ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА ФАКУЛТЕТИТЕ В УАСГ
ЕТАП 1 - ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТУРИ

Чл.27. Издигането на кандидат се извършва в седмицата, обявена в графика на СИК.
Чл.28. Право да издигат кандидат имат:
(1)
(2)

студентите, учащи в УАСГ, записани в съответния факултет през текущата учебна година,
докторантите, учащи в УАСГ

Чл.29. Кандидатът:
Е студент, който е събрал подписка за подкрепа от поне 30 студента по чл.8 ал.1 по образец на СИК;
Е докторант, подал заявление по образец на СИК
Предава подписката/заявлението в зала и срок, определен с график на СИК;
Не може да бъде студент или докторант, който е член на СИК.
Чл.30. Подписката за подкрепа съдържа на всяка страница:
(1) Заглавен ред с изписани трите имена, снимка, специалност и курс на кандидата;
(2) Графи: пореден номер, три имена, факултетен номер, личен подпис.на всяка страница.
(1)
(2)
(3)
(4)

ЕТАП 2 - ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ

Чл.31. Изборите за представители на студентите се провеждат по факултети в ден и място, обявени в графика на СИК.
Чл.32. Право да гласуват за представители на студентите имат всички студенти от съответния факултет.
Чл.33. Членовете на СИК обявяват мястото и деня, в които ще се проведе изборът на представители на студентит е, поне пет
работни дни предварително пред факултетната канцелария и канцеларията на СС и на подходящи места.

Чл.34. Желаещите кандидати за предизборна презентация попълват заявление по образец от СС и го предават във СИК поне два
работни дни преди изборите.

Чл.35. Студентски съвет отговаря за предоставянето на зала, озвучителна техника и печатни материали. Максималната стойност
на печатните материали се определя от Сената на СС.

Чл.36. СИК осигурява бюлетините и избирателните списъци за предстоящия избор.
Избирателните списъци са списъци, изготвени от Учебно Изчислителниа Комплекс (УИК), които съдържат три имена
и факултетен номер на студентите от факултета и празна графа за подпис;
(4) Бюлетините се подготвят по образец от СИК.
Чл.37. В определения час и аудитория трима членове на СИК дават разяснения по попълването на бюлетините, провеждат се
предизборните презентации и се обявяват местата на избирателните секции.
Чл.38. Допустимият брой на отбелязани кандидати е броят на свободните места в квотата за представители на студентите в ОС
на съответния факултет на УАСГ. Допустимият брой се обявява от СИК на местата за гласуване и в графика.
Чл.39. При гласуване всеки студент получава бюлетина, отбелязва определен по чл.38 брой кандидати върху бюлетината, пуска
бюлетината в урната на своя факултет, която е запечатана с подпис от СИК, и се подписва срещу името си в избирателния
списък.
Чл.40. След края на гласуването, гласовете се преброяват от СИК и кандидатите се подреждат по получен брой гласове.
Чл.41. Квотите за представители в ОС на факултетите на УАСГ се попълва със студенти според броя на получените гласове в
низходящ ред .
Чл.42. Преброяването на бюлетините от избора се извършва непосредствено след приключване на гласуването, съставя се
протокол по чл.45 с резултатите на всички кандидати и се подписва от членовете на СИК.
Чл.43. Действителни са бюлетините, в които са отбелязани допустимият по чл.38 или по-малък брой кандидати по посочения от
комисията начин.
Чл.44. При пеброяването на бюлетините по чл.42 могат да присъстват:
(1) Всички кандидати,
(2) Членове на Контролния съвет на УАСГ,
(3) Председателя /зам. Председателя/ на ОС на УАСГ,
(4) Студенти и докторанти на УАСГ,
(5) Независими наблюдатели.
Чл.45. СИК подготвя протокол за изборни резултати по образец.
(1) Протоколът се подписва от членовете на СИК
(2) В срок до два работни дни СИК поставя копие от протокола пред канцеларията на СС.
Чл.46. При необходимост процедурата по избор на представителите на докторантите се определя с решение на СИК.
(3)

ИЗБОРНА КОМИСИЯ КЪМ СС

Чл.47. Студентската изборна комисия:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Се състои от минимум трима, задължително нечетен брой студенти или докторанти от УАСГ;
Се избира от Сената на СС за мандат до успешно приключване на изборите;
На първото си заседание избира председател и приема график за провеждане на етап 1 и етап 2 от изборите по тази
наредба. Графикът съдържа ден, аудитория и час за всяка от процедурите и се обявява публично ;
Приема образците на документацията
Събира подписките / заявленията на кандидатите;
Води протоколи от заседанията и проведените изборни процедури;
Взима решения по въпроси свързани с изборната процедура неуредени в наредбата
Обявява резултатите от проведените избори пред факултетните канцеларии и канцеларията на СС;
След края на изборите предава на Секретаря на СС изборната документация за съхранение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Представителите на студентите и докторантите в ОС на УАСГ са Студентският съвет на УАСГ на основание чл. 72 от ЗВО.
2. Мандатът на Представителите на Студентите и докторантите в ОС на УАСГ се определя според чл.72 от ЗВО
3. Мандатът на Представителите на студентите и докторантите в ОС на факултетите на УАСГ изтича с изтичането на мандатът на
ОС на факултетите на УАСГ, определен в чл.26 ал.2
3. Частични избори се провеждат при наличието на преждевременно освободени места в квотите по същата процедура от тази
наредба.
4. За изпълнението на наредбата отговаря СИК към СС.
5. По въпросите, неуредени в тази наредба, СИК се произнася с решение.
6. Възражения по изборната процедура могат да се подават в седем дневен срок до Контролен съвет на УАСГ
6. Наредбата е приета от Сесия на СС на 26.10.2010 протокол влиза в сила от 26.10.2010г.
7. Наредбата отменя всички предишни наредби за избор на СС.

