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       УТВЪРЖДАВАМ: 
ПРОФ. ГЕОРГИ ЯНКОВ   
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ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА, 
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Правилникът е разработен в разделите: 
 
I – Общи положения 
 
II – Цели, задачи, средства и правомощия 
 
III – Имущество и финансиране 
 
IV – Органи за управление и структура на СС 
 
V – Избори, членство и мандати 
 
VI – Наказания 
 
VII – Допълнителни разпоредби 
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РАЗДЕЛ I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 
Чл. 1., ал. 1. С настоящия правилник се урежда дейността, организацията и структурата на 
Студентски съвет при Национална художествена академия, наричан по-нататък СС при 
НХА, в съответствие с принципите на Конституцията на Република България, Закона за 
висшето образование (ЗВО), Правилника за устройството и дейността на НХА и при 
стриктно спазване разпоредбите на действащото законодателство. 
 

ал. 2. Този правилник е съставен съгласно чл. 72 от ЗВО. Правилникът не може да 
изменя и да противоречи на действащите вътрешни нормативни актове на Национална 
художествена академия. 
 
Чл. 2. При осъществяване на своята дейност СС при НХА е независим от политически 
партии и обществени организации. 
 
Чл. 3. При осъществяване на своята дейност СС при НХА се представлява от Председателя 
или от упълномощено от Председателя лице от състава на СС. 
 
Чл. 4., ал. 1. Всички документи, които излизат от СС следва да бъдат подписани от 
Председателя или от изрично упълномощено от него лице от състава на СС. 
 

ал. 2. За всяко решение, взето на заседание на СС, вписано в протокол и отнасящо 
се до ръководството на НХА, следва да бъде съставено извлечение и заведено като 
документ с входящ номер в деловодството на НХА.  

ал. 3. Всички входящи писма в кутиите за предложения и оплаквания на СС се 
разглеждат от комисия назначена от СС, която решава кои от тях да входира в 
канцеларията на НХА и съответно да ги подложи на разглеждане от Събрание на СС.      
 
Чл. 5., ал. 1. СС при НХА разполага със собствен печат, който не може да се размножава и е 
само един на брой и се съхранява от председателя на СС. 

ал. 2.  Печатът се предава от стария на новоизбрания Председател на СС с приемо-
предавателен протокол. Приемо-предаването се осъществява в присъствието на 
членовете на СС при НХА. 

Чл. 6. СС при НХА има свое собствено лого, чрез което се разпознава като организация и 
се поставя на всички изходящи документи от СС. Всички изходящи документи на СС, както 
и протоколите от събранията на СС или ОС на студентите и докторантите  е 
препоръчително да бъдат с шрифт „Calibri“. 

Чл. 7. В сградите на НХА се разполагат информационни табла на СС и кутии за 
предложения и оплаквания.  
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РАЗДЕЛ II 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРЕДСТВА И ПРАВОМОЩИЯ 

 
 
Чл. 8. Орган за защита на общите интереси на обучаващите се в Национална художествена 
академия е Студентският съвет.  
 
Чл. 9. За постигането на своите цели Студентски съвет при НХА осъществява своята 
дейност като: 

1.  Следи за реализиране защитата на студентското самоуправление. 
2.  Следи за защита на социалните интереси на всички обучаващи се в НХА. 
3.  Следи и участва в разпространението на вътрешни и международни 

образователни, културни, научни и следдипломни контакти между студенти, докторанти, 
българи и чужденци. 

4.  Участва активно със свои членове в организацията и оптимизирането на учебния 
процес в НХА. 

5.  Участва и подпомага при вземането на решения за социално-битовата 
обезпеченост на студентите по отношение ползването на студентски общежития и 
разпределянето на фонда за стипендии . 
 
Чл. 10. Студентският съвет при НХА има право да: 

1. Организира избора на свои представители в ръководните органи на висшето 
училище, както и в съвета на настоятелите.  

2. Прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини. 
3. Прави предложения за покана на външни преподаватели.  
4. Създава и управлява звена, единствено измежду своите членове, които да 

подпомагат дейността му.  
5.   Установява вътрешни и международни образователни, културни и 

следдипломни контакти между студентите и докторантите. 
6 .  Изразява мнение и прави предложения, както и участва активно в развитието на 

спортната дейност в НХА. 
7.   Участва в управлението на студентските общежития и студентския стол (ако има 

такъв). 
8.   Участва активно в организацията на учебния процес, както и в разпределението 

на стипендиите и помощите за студентите. 
9.   Участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за 

оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав в НХА, както 
и при разработването на въпросите за проучване на студентското мнение. 

10.    Поддържа самостоятелна страница в академичния сайт, Facebook и Instagram.  
 

Чл. 11.  СС при НХА се ръководи  от следните принципи: Законосъобразност и 
добросъвестност – личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно по 
отношение на субекта на данните. 
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  Всички редовни и асоциирани членове на СС при НХА са отговорни за 
гарантирането на поверителност относно решенията на СС при НХА. Решенията гласувани 
на Събрание на СС при НХА и вписани в протокол на СС при НХА не могат да бъдат 
разпространявани, тъй като същите следва да бъдат третирани като поверителни. Могат 
да бъдат разпространявани след като Председателят на СС при НХА ги обяви официално 
на сайта на НХА или пред ръководните органи на НХА. 
 
 
 

РАЗДЕЛ III 
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ 

 
 
Чл. 12., ал. 1.  Дейността на СС при НХА се финансира от бюджета на НХА. Средствата се 

използват за защита на социалните интереси на студентите, за провеждане на културна, 

спортна, научна, учебна, творческа и международна дейност, за постигане целите на СС 

при НХА, както и за други цели обвързани с дейността на СС при НХА. 

 

  ал. 2. СС при НХА съставя, изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет, 

утвърден на събрание на СС, в рамките на бюджета на НХА и средствата, заделени за 

дейността на СС от органите на управление на НХА. 

 

  ал. 3. В приходната част на бюджета на СС при НХА постъпват средства от бюджета 

на НХА получени пряко от НХА по реда на чл.72, ал 5 от ЗВО. 

 

  ал. 4. В приходната част на бюджета на СС при НХА могат да постъпват средства от 

физически или юридически лица, които СС решава да приеме.  

 

 

 

РАЗДЕЛ IV  
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА НА СС 

 
 
Чл. 13. Органи за управление на Студентски съвет са : 

1. Събрание на Студентски съвет при НХА   
2. Председател на Студентски съвет при НХА           

СЪБРАНИЕ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ 

 
Чл. 14. Събранието на СС при НХА е висш колективен орган за управление на СС.  
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ал. 1. Съставът на Събранието на СС при НХА включва всички студенти и докторанти 
избрани на ОС на студентите и докторантите, след изтичането на мандата на предишните. 
 

ал. 2. Мандатът на студентите и докторантите в Събранието на СС при НХА е две 
години с право да бъдат избирани за още един мандат.  

 
ал. 3. Минималният брой членове на СС при НХА се равнява на 15% от ОС на НХА, 

като 13% са студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, 1% са докторанти и 1% са 
представители на обучаващите се във филиала на НХА, гр. Бургас: 

     1. 60% от определената квота студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ се 
разпределят по факултети, останалите 40% са на свободен принцип студенти, избрани от 
ОС на студентите. 

     2. Представителите на докторантите в СС се избират измежду всички докторанти, 
които към момента на изборите са били зачислени за редовна форма на обучение.  

     3. Представителите на обучаващите се във филиала на НХА, гр. Бургас се избират на 
ОС на обучаващите се в същия студенти.  

 
ал. 4. За членове на Събранието на СС при НХА могат да бъдат избирани студенти, 

които са преминали  поне 1 (първи) курс с взети всички изпити от програмата за обучение. 
           Повтарящи годината студенти нямат право да бъдат избирани за членове на 

Събранието на СС при НХА. 
 
ал. 5. Председател и водещ на Събранието на СС по право е председателят на СС 

при НХА. 
 

ал. 6. По време на мандата на Събранието на СС при НХА, съставът му се 
актуализира в съответствие на квотния принцип регламентиран в настоящия правилник. 
 
Чл. 15. Събранието на СС се свиква на редовно заседание не по-малко от един път на 
семестър с писмени покани или покани по електронен път отправени до всеки един от 
членовете на Събранието на СС от неговия Председател.  
 
Чл. 16. Предложението за свикване на Събрание на СС при НХА, в едно с дневния ред се 
прави въз основа на искане на Председателя на Събранието на СС при НХА или писмени 
искания- молби на поне 1/3 от списъчния състав на Събранието на СС при НХА, 
предоставени на секретаря на СС.  
 
Чл. 17., ал. 1. Събранието на СС при НХА се счита за редовно, ако към часа и датата 
обявени в поканите (писмени или електронни), присъстват не по-малко от 50%+1 от 
членовете на Събранието на СС при НХА по списъчен състав, с изключение на случаите в 
които се внасят изменения по настоящия правилник.  
 

  ал. 2. При определяне на кворума за започване на събрание на СС при НХА, не се 
броят членовете от списъчния състав, които са извън страната или в командировка и които 
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са подали писмено заявление до Председателя на Събранието на СС при НХА. При 
определяне на кворума не се броят и членовете, които отсъстват поради бременност, 
заболяване или неотложни академични ангажименти. 
 
              ал. 3.  Когато присъстващите членове на Събранието на СС не отговарят на 
посоченото в чл. 17, ал. 1, ново заседание се насрочва на дата избрана от Председателя на 
Събранието на СС при НХА. 
 
Чл. 18. Събранието на СС при НХА изпълнява следните функции: 

1. Приема, изменя и допълва правилника на СС при НХА с мнозинство от 2/3 от 
списъчния състав на Събранието на СС при НХА.  

2. Избира и освобождава от своя състав Председателя на СС при НХА. 
3. Утвърждава предложения на Председателя на СС при НХА. 
4. Обсъжда и решава други текущи въпроси предложени от Председателя на СС 

при НХА или от членовете на СС при НХА с обикновено мнозинство. 
5. Взема решения за създаването и закриването на специализирани звена, 

временни и постоянни комисии и работни групи, като определя техния състав. 
6. Утвърждава годишния план за работата на СС при НХА. 
7. Обсъжда и приема отчета за дейността на Председателя на СС и другите звена 

на СС при НХА. 
8. Приема годишния доклад за дейността на секретаря. 
9. Приема и утвърждава бюджета на СС при НХА по предложение на Председателя 

на СС при НХА. 
10. Избира с явно гласуване измежду членовете си представители в ОС на НХА  от 

квотата студенти и докторанти, която се равнява на 15% от ОС на НХА.  
      По право в ОС на НХА влиза Председателят на СС при НХА. 

            11.  Точки от 2 до 10 се решават с обикновено мнозинство.  
 

Чл. 19. Събранието на СС при НХА взема решение с обикновено мнозинство 50% +1 от 
присъстващите членове, регистрирани по присъствения списък, непосредствено преди 
започване на заседанието. 
Чл. 20.  На заседания на Събранието на СС при НХА гласуването се осъществява 
присъствено и/или онлайн.  
 

Чл. 21., ал. 1. За свикването на Събрание на СС, членовете му се уведомяват не по-късно от 
7 дни преди датата, на която следва да се проведе заседанието с писмени покани или 
покани по електронен път, към които се прилага проект за дневен ред, дата, час, място и 
материалите предвидени за обсъждане. 
 

  ал. 2.  При неизпълнение на сроковете и съдържанието посочени в чл. 17 ал.1, 
заседанието на Събранието на СС при НХА се счита за нелегитимно. 

 
Чл. 22.  На заседания на Събранието на СС, задължително присъства протоколист, който 
съставя протокол от заседанието. Протоколът трябва да съдържа печат и подпис на 
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Председателя. Дейността на протоколист на събранието на СС по право извършва 
секретарят на СС при НХА.  
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 
 

 
Чл. 23.  За Председател на Студентски съвет могат да се кандидатират и да бъдат избирани 
всички членове с право на глас в Събранието на СС. Мандатът на Председателя на СС при 
НХА е 2 години с право да бъде преизбран за втори мандат.  
 
Чл. 24. Председателят на СС е член по право в ОС на НХА. 
 
Чл. 25. Председателят има следните права: 
           1. Представлява СС и ръководи, организира, контролира и координира цялостната 
дейност на СС при НХА. 
           2. Подписва финансовите документи и управлява материалните фондове на СС.  
           3. Взема решение по изпълнение на бюджета в съответствие с разпределението на 
годишния бюджет. 
          4. Подготвя и предлага за приемане от Събранието на СС разпределение на 
годишния бюджет за дейността на СС. 
          5. Предлага за избор от СС до трима заместник-председатели на СС измежду 
избраните от ОС на студентите и докторантите, членове на СС при НХА с право на глас в 
Събранието на СС при НХА. 
          6. Определя секретар на СС измежду избраните от ОС на студентите и докторантите, 
членове на СС при НХА с право на глас в Събранието на СС при НХА. 
          7. Подписва протоколи и други документи свързани с дейността на СС при НХА. 
          8. Отговаря, съхранява и полага печата на СС върху документи, изходящата поща и 
кореспонденцията между СС и други служби и институции. 
          9.  При невъзможност да осъществи своите функции, Председателят на СС може да 
предостави правата си на някой от зам.-председателите.   
          10. Свиква събранията на СС при НХА.  
           11. Поставя задачи и разпределя работата измежду членовете на СС при НХА. 
           12. Предлага освобождаване на членове от СС при НХА при неизпълнение на задачи, 
като за целта изложи констатация пред Събранието на СС и то я приеме. 
           13. Прави предложение за броя и състава в Комисия по изборите.  
 
Чл. 26. Правомощията на Председателя на СС се прекратяват: 

1. При изтичане на мандата от 2 календарни години. 
2. При подадена оставка пред Събранието на СС при НХА. 
3. При осъждане за престъпление от общ характер с влязла в сила присъда. 
4. При грубо и системно нарушаване на настоящия правилник, констатирано от 

Събранието на СС.  
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5. При вот на недоверие по инициатива от най-малко 2/3 от списъчния състав на 

СС. Вотът се приема с тайно гласуване при повече от 2/3 гласували „за“ от 

списъчния състав.  

 

Чл. 27. Неръководни органи са:  

1.    Заместник-председатели на СС 

2.    Комисии на СС 

3.    Секретар на СС 

4.    Експерт „връзки с обществеността“  

 

         

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

 

Чл. 28.  Заместник-председателите на СС се предлагат от Председателя на СС и се 
утвърждават от Събранието на СС при НХА. Броят им е до 3-ма. 
            Зам.-председателите:  

1. Подпомагат дейността на Председателя на СС и организират и ръководят 
дейността на комисиите по съответните направления. 

2. При отсъствие на Председателя на СС изпълняват функциите му при негово 
писмено упълномощаване. 

3. Отчитат се за дейността си пред Председателя на СС на всеки календарен 
месец. 

4. Мандатът на заместник-председателите приключва заедно с мандата на 
Председателя на СС, който ги е предложил. 

 

Чл. 29.   Правомощията на заместник-председателите се прекратяват: 

1. По предложение на Председателя на СС. 
2. При изтичане на мандата на Председателя на СС и мандата на СС. 
3. При подадена оставка пред Председателя на СС. 
4. При престъпление от общ характер. 

 

 

КОМИСИИ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 

 
Чл. 30.  Комисии на Студентски съвет при НХА са:  
 1. Постоянна комисия по учебната дейност  
 2. Постоянна комисия по социално-битовото осигуряване 
 3. Постоянна комисия по въпросите на учащите във филиала на НХА, гр. Бургас. 
 4. Постоянна комисия за разглеждане на постъпилите писма в кутиите на СС 
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 5. Временни комисии за определени задачи, които се отчитат пред събранието на 
СС след приключване на дейността си.  

 
Чл. 31., ал. 1. Председатели на постоянните комисии са: 
 1. Председател на комисия по учебната дейност – зам.-председателят по учебната 
дейност. 
 2. Председател на комисия по социално-битовото осигуряване – зам.-
председателят по социално-битовото осигуряване. 
            3. Председател на комисия по въпросите на учащите в НХА, Филиал гр. Бургас – 
Избраният от ОС на обучаващите се във филиала на НХА гр. Бургас, член с право на глас в 
Събранието на СС при НХА. 
            4. За решаването на конкретни и неотложни задачи, СС при НХА може да създава и 
временни спомагателни органи, като избира и техни председатели. Председателите на 
временните комисии се определят от Събранието на СС.  
 
             ал. 2. Броят на членовете на всяка комисия се определя от СС при НХА. 
 

 ал. 3. Всяка комисия определя реда и начина на своята дейност.  

 

 

СЕКРЕТАР   

 

Чл. 32. Секретарят се определя от Председателя на СС от членовете на СС при НХА. 
Мандатът му започва да тече от момента на определянето му до приключване на мандата 

на Председателя на СС при НХА. Мандатът на секретаря може да бъде прекратен 

предсрочно само от Председателя на СС при НХА или при подаване на оставка от негова 

страна. 
 

Чл. 33.  Секретарят на СС има следните функции: 

1. Организира дейността на СС между заседанията на Събранието на СС при НХА и 

отговаря за съхранението на всички документи на СС при НХА. 

2. Подпомага Председателя на СС при НХА по въпроси, свързани с административното 

и финансовото управление, както и с управлението на имуществото на СС при НХА. 

3. Отговаря за разпространението на информацията във връзка с дейността на СС до 

всички обучаващи се в НХА. 

4. Отчита се пред председателя на СС веднъж на семестър чрез доклад за дейността 

си. 

5. Секретарят по право е протоколист на Събранието на СС при НХА.  

6. При негово отсъствие, Председателят на СС при НХА определя протоколист 

измежду членовете на СС.  
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ЕКСПЕРТ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“   

 

 
Чл. 34., ал. 1. Към СС при НХА се избира Експерт „връзки с обществеността“, който 
отговаря за:  
           1. Изготвяне на прессъобщения, презентации и др. на български и английски език. 
           2. Изготвяне на реклами, плакати, обработка на визуални изображения и др. 
           3. Медиен мониторинг, анализ на медийно отразяване 
           4. Публикуване в официалната страница на СС във Facebook и други медии 

съгласувано с Председателя на СС. 

           5. Заснемане на събития, мероприятия и инициативи на СС при НХА и архивирането 

им. 

 

              ал. 2.  Експертът „връзки с обществеността“ може да посочи до двама заместници 

от членовете на СС при НХА.  

 

              ал. 3. Експерт „връзки с обществеността“ се избира от Събранието на СС при НХА с 

явно гласуване и обикновено мнозинство. За експерт „връзки с обществеността“ следва да 

бъде избран студент или докторант с висока компютърна грамотност и добра 

комуникативност. 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ V 
ИЗБОРИ, ЧЛЕНСТВО И МАНДАТИ 

 
 

Чл. 35., ал. 1. Изборите за членове на СС се извършват от ОС на студентите и  докторантите 
в НХА.  
 

    ал. 2. ОС на студентите и докторантите в НХА се свиква по решение на Студентски 
съвет от неговия Председател. Оповестяването на деня, часа и проекта за дневния ред на 
събранието става не по-малко от седем дни преди това и се обявяват на страницата на СС 
във Facebook, официалния сайт на НХА и информационните табла на СС.  

 
                ал. 3. Право на участие в ОС на студентите и докторантите имат всички студенти и 
докторанти в редовна форма на обучение в НХА.  
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                ал. 4. ОС на студентите и докторантите се счита за редовно, ако към часа и датата 
обявени в поканата, присъстват не по-малко от половината от списъчния състав. 
                     1.  Ако няма необходимия кворум, ОС се отлага с един час. Счита се за редовно 
и се провежда с присъстващите, ако не са по-малко от 50% +1 от необходимия брой за 
състава на СС, който ще се избира. 
                     2.  Ако предходното условие не се изпълни се насрочва нова дата за ОС.  
 
                ал. 5. ОС на студентите и докторантите избират председател на ОС от състава на 
СС, различен от Председателя на СС, който ръководи събранието. За всяко ОС се избира 
нов председател.  
  
                ал. 6. ОС на студентите и докторантите избира Комисия по избора, която след 
преброяване на гласовете класира кандидатите в проектолистата и ги подрежда по 
вишегласие. За избрани се считат тези, които получат 50% +1 от гласувалите. За 
проведения избор Комисията съставя протокол.  

                ал. 7. Всеки един от присъстващите на ОС на студентите и докторантите и на ОС на  
обучаващите се във филиала на НХА в гр. Бургас, може да издигне кандидатура (и за член) 
членове на СС при НХА. Приемат се за гласуване само мотивирани предложения. 

                ал. 8. Изборите за членове на СС се извършват посредством тайно гласуване.  
                     1.  Изборите в гр. Бургас се извършват по същата процедура, но на ОС на  
                         обучаващите се във филиала на НХА в гр. Бургас.   
                    2.  За да участват в изборите за СС, кандидатите трябва да се регистрират, чрез  
                         попълване на документи по образец, утвърдени от СС.  
                    3.  Тайното гласуване се провежда, като при пълна свобода на волята, всеки           
                         участник в ОС загражда с кръг „О“ номера на онези номера в бюлетината,            

които счита, че трябва да станат част от СС. Останалите номера се 
отбелязват с хикс „Х“ за отрицание. За да бъде редовна бюлетината, всички 
секции на кандидатите, трябва да бъдат отбелязани и с двата знака. 

  
    ал. 9. Ако гласуването за нов състав или допълване състава на Студентски съвет 

не бъде попълнен, в редовното време се провежда следващ тур. За редовно време на ОС 
се приема времето в което има наличен кворум.  
                    1. При изчерпване на редовното време се провежда гласуване в допълнителен            
                        тур на следващия ден. При липса на избор се свиква ново ОС.  
                    2. Кандидатите, получили равен брой гласове с последния класирал се в               

           рамките на съответната квота, участват в допълнителен изборен тур, като         
                        получилият най-много гласове попълва квотата. Ако отново се окажат двама 
                        с равен брой гласове, се провежда балотаж.   
                   3. При допълване състава на СС, отнасящ се до минималната изискуема квота 
                       за факултет, при липса на избор, се провеждат частични избори на ОС на      
                       студентите. 
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       4. При промени в квотите на действащия СС поради: напускане, оставка, 
                       дипломиране, квотата се попълва автоматично от получилия най-голям брой          
                       гласове в гласувания на последното ОС изборен списък, но не по-малко от 
                       50% +1 гласа в низходящ ред. При равен брой гласове или списъкът не      
                       съдържа гласувани с 50% +1 гласа, в сила е стандартната процедура за избор   

          на СС на извънредно свикано ОС. 
 
               ал. 10. За невалидна се счита бюлетина, която:  
                 1. Не е изцяло попълнена.  
                 2. Има задрасквания или неясни вписвания. 
                 3. Вписаният глас е записан със средство различно от син химикал.  
 
               ал. 11. Препис-извлечение от протокола, съставен от Комисията по избора,       
оповестяващ резултата от изборите се предоставя на Председателя на ОС на НХА не по-
късно от една седмица след проведеното гласуване. 
 
               ал. 12. ОС на студентите и докторантите приема отчета на Председателя на СС при 
НХА, за извършената от СС дейност за периода от една година.  
 
Чл. 36., ал. 1. Изборът на Председател на СС се извършва съгласно чл. 72., ал. 1. от ЗВО. 
 

  ал. 2. Събранието на СС при НХА избира чрез гласуване Председател от 
представителите на СС с право на глас.  

 
  ал. 3. Кандидатурите за Председател на СС при НХА се издигат на самото 

заседание. 
 
  ал. 4. Членовете с право на глас в Събранието на СС могат да приемат или откажат 

издигнатата им кандидатура, сами да се кандидатират за позицията или да издигнат 
такава на друг член.  

 
  ал. 5. Кандидатите излагат лично своята платформа и план за управление на 

Съвета. Всеки кандидат отговаря на зададените въпроси от членовете на Събранието на 
СС, които са във връзка с проблемите на бъдещото управление на СС при НХА. 
 

Чл. 37., ал. 1. Изборът на Председател се извършва с тайно гласуване от присъстващите 
членове на Събранието на СС с право на глас. Извършва се като с отбелязване на „кръг“ (О) 
за положителен вот, се гласува само за един кандидат, а с „хикс“ (Х) за отрицание всички 
останали. За да бъде редовна бюлетината, всички секции на кандидатите, трябва да бъдат 
отбелязани и с двата знака. 
             ал. 2. За провеждането на тайно гласуване Събранието на СС избира Комисия по 
избора с явно гласуване и обикновено мнозинство.  
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             ал. 3. При повече от един кандидат за Председател на СС при НХА имената на 
кандидатите се подреждат по азбучен ред в обща бюлетина. На гърба на бюлетината се 
разписва председателят на комисията по тайно гласуване. Същият обявява точния брой 
разпечатани и подписани бюлетини пред Събранието на СС.  
 

 ал. 4. Всеки член на Събранието на СС, с право на глас, може да гласува с 
„положителен вот“ само за един от записаните в бюлетината кандидати. При гласуване с 
„положителен вот“ за повече от един от записаните в бюлетината кандидати, бюлетината 
се счита за невалидна. 
 
             ал. 5. За невалидна се счита бюлетина, която:  
                 1. Не е изцяло попълнена.  
                 2. Има задрасквания или неясни вписвания. 
                 3. Вписаният глас е записан със средство различно от син химикал.  
 
             ал. 6. При необходимост гласуването се извършва в няколко последователни тура.  
 
             ал. 7. За избран Председател на СС при НХА се приема кандидатът който е получил 
мнозинство 50% +1 от гласувалите членове участници в Събранието на СС с право на глас.  
 
Чл. 38. СС определя свои представители в ОС на ФИИ и ОС на ФПИ.  

Чл. 39., ал. 1. Пълномощията на членовете на СС възникват от момента на избирането им. 
 

  ал. 2. Членовете на СС с право на глас в Събранието на СС при НХА имат право да 
избират и да бъдат избирани в органите на управление на НХА.  

 
  ал. 3. Членовете на СС имат право да бъдат информирани за всички актове и 

действия на СС, да отправят питания, да подават заявления и да получават отговори.  
 
  ал. 4. Членовете на СС имат право да участват във всички дейности на СС. 

 
  ал. 5. Членовете на СС са длъжни да спазват стриктно и точно настоящия 

правилник, както и да работят отговорно за осъществяване на целите и задачите 
поставени от СС. 

 
  ал. 6. Членовете на СС са длъжни да не използват участието си в органите за 

управление и контрол за цели и дейности, противоречащи на правилника и вътрешните 
правила на Национална художествена академия, както и да не уронват с действията си 
нейното име и престиж.  
 

ал. 7. При отстраняването им от НХА, напускането им по собствено желание и 
прекъсването им за определен период от време, членовете на СС губят правата си като 
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такива и нямат право да присъстват на сбирките и събранията на СС, освен като поканени 
гости (без право на глас) лично от Председателя на СС.  

 
ал. 8. Всеки член на СС или член на колективен орган, отсъствал на две поредни 

или общо 3 събрания на СС по неуважителни причини, се счита за отстранен от СС или от 
съответния колективен орган. Изключение прави случаят, в който Събранието на СС 
гласува даденият член да запази правата си.  

 
ал. 9. Всеки член на СС може да бъде отстранен при неспазване на поетите 

задължения, като за целта се изготвя доклад от Председателя на СС и се представя пред 
Събранието на СС. 

  
            ал. 10. Представители на студентите в АС и ФС на НХА се избират измежду 
членовете с право на глас на СС при НХА. 

            ал. 11. Право на глас в Събранието на СС имат всички редовни членове на СС.  

 

АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ 
 

 
Чл. 40. Асоцииран член на СС може да е всеки студент или докторант на висшето училище 
с действащи права. 

 
Чл. 41. Асоциираните членове на СС не могат да бъдат членове на ОС на НХА. 
 
Чл. 42. За асоциирани членове се считат: 
 1. До шестима студенти и/или докторанти, избрани на ОС на студентите и 
докторантите, но излизащи извън определената квота за СС. 
(В случаите, в които дадените студенти и/или докторанти имат желание да участват в 
работата на СС при НХА). Същите са първа резерва за членове с право на глас в 
Събранието на СС при НХА.  
               Студенти или докторанти с изтекъл втори мандат в СС при НХА, нямат право да 
бъдат избирани по тази точка. 
            2. До четирима избрани студенти от ОС на обучаващите се във филиал на НХА, гр. 
Бургас, излизащи извън определената квота за СС.  
(В случаите, в които дадените студенти или докторанти имат желание да участват в 
работата на СС при НХА). 
               По право те са членове на Комисия по въпросите на учащите във филиала на НХА, 
гр. Бургас. 
           3.  До трима студенти и/или докторанти с изтекъл втори мандат в СС при НХА, 
включително заемалите ръководни позиции (председател или зам.-председател).    
Споменатите в тази точка, които подават писмено заявление адресирано до Събранието 
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на СС при НХА се считат за асоциирани членове от момента на получаване на одобрение 
от Събранието на СС при НХА. 
 
Чл. 43. Асоциираните членове на СС нямат право да вземат участие в гласуване на 
решения на Събранието на СС при НХА, както и нямат право да бъдат избирани за 
ръководни постове.  

 
Чл. 44. Асоциираните членове на СС имат право: 
 1. да присъстват на заседания на Събранието на СС при НХА; 
 2. да бъдат членове без право на глас в постоянни комисии на СС; 
 3. да изказват мнения и препоръки;  
 4. да поемат и изпълняват задачи след решение на съответния орган на СС; 
 5. да бъдат избирани за председатели на временни комисии; 
 6. да изпълняват други дейности в помощ на СС по решение на Събранието на СС 
при НХА.  

 
Чл. 45. Асоцииран член на СС прекратява членството си:  
 1. по свое желание; 
 2. по решение на Събранието на СС при НХА. 
 3. по предложение на Председателя на СС при НХА, одобрено от Събранието на СС 
при НХА. 

 
Чл. 46., ал. 1.  Мандатите на органите на управление в СС при НХА са с продължителност  
две календарни години, считано от датата на провеждане на Отчетно-изборното 
събрание. При смяна на Председателя на СС в този двугодишен период, новият 
Председател довършва мандата на стария до изтичането на срока. 
 
 
 

РАЗДЕЛ VI  
НАКАЗАНИЯ 

 
 

Чл. 47., ал. 1. Наказания в СС се налагат от Събранието на СС при НХА, по предложение на 
Председателя на СС.  

 
            ал. 2. Наказания на членове на СС могат да се наложат за следните нарушения:  
        1. „ЗАБЕЛЕЖКА“: 
        1.1. При неявяване на заседание на Събранието на СС на НХА без уважителна причина 
– при първо нарушение. 
        1.2. При нарушаване на задълженията, регламентирани и утвърдени в 
настоящия правилник – при първо нарушаване. 
        1.3. При неизпълнение на поставените задачи от органите на управление – при 
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първо нарушение. 
        1.4. При напускане на заседание без основателна причина – при първо нарушение. 
        1.5. При нарушение на чл. 11 утвърден в настоящия правилник.  

 
       2. „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ от СС при НХА“ 
        2.1. При второ непоследователно неявяване на заседание на Събранието на СС на НХА 
без уважителна причина. 
        2.2.  При второ нарушаване на задълженията, регламентирани и утвърдени в 
настоящия правилник. 
        2.3.  При второ неизпълнение на поставените задачи от органите на управление. 
        2.4.  При второ нарушение напускане на заседание без основателна причина. 
        2.5.  При второ нарушение на чл. 11 утвърден в настоящия правилник. 
 
        3. ОТСТРАНЯВАНЕ от СС при НХА:  
        3.1. При второ последователно неявяване на заседание на Събранието на СС на НХА 
без уважителна причина. 
        3.2. При общо три неявявания на заседание на Събранието на СС на НХА без 
уважителна причина. 
        3.3. При трето нарушаване на задълженията, регламентирани и утвърдени в 
настоящия правилник. 
        3.4. При трето неизпълнение на поставените задачи от органите на управление. 
        3.5. При трето нарушение на чл. 11 утвърден в настоящия правилник. 
        3.6. За уронване престижа на НХА. 
        3.7. При трето напускане на заседание без основателна причина. 

             ал. 3. Известие за отсъствие от заседание поради уважителни причини се подава 
пред председателя на СС на НХА преди датата на отсъствие или най-късно в едноседмичен 
срок след датата на отсъствие. 

 

 
РАЗДЕЛ VII 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
    
 
Чл. 48. Оказаните думи и изрази, употребени в този правилник имат следния смисъл: 
           1. Под „Постоянна комисия“ се разбира комисия, съставена от обучаващи се в НХА 
студенти и докторанти, членове с право на глас и асоциирани членове в СС при 
НХА. Неин председател винаги е член с право на глас в СС при НХА. Комисията 
може да вземе решение за сформиране на работна група, която да подпомага 
нейната дейност. 
           2. „Системно нарушение“ е това нарушение, което е извършено два или 
повече пъти от член на Събранието на СС. 
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           3. „Документ“ е този, който е издаден по установения ред и 
форма от длъжностно лице в кръга на неговата компетенция. 
           4. „Обучаващи се в НХА“ са студенти и докторанти. 
                Студент е този, който се обучава за придобиване на образователните степени 
бакалавър и магистър. 
                Докторант е този, който притежава образователно-квалификационна степен 
магистър и се подготвя за придобиване на образователно-научна степен доктор. 
           5. „Основателни причини“ са заболяване, изпит, семейна или 
академична ангажираност, болест на член от семейството или командировка в 
страната или чужбина. 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 
Параграф 1. За всички въпроси, неуредени в настоящия правилник, се прилагат 
разпоредбите на Конституцията на Република България, Закон за висшето образование, 
както и всички действащи нормативни актове. 
 
Параграф 2. Председателят на СС е длъжен да предаде имуществото и документацията на 
организацията с приемо-предавателен протокол в 14-дневен срок след изтичане на 
мандата му. 
 
Параграф 3. Този правилник се приема на основание чл. 72, ал. 3 от ЗВО.  
 
Параграф 4. Този правилник отменя досега действащия правилник на СС при НХА. 
 
Параграф 5. Този правилник влиза в сила от момента на приемането му от Академичен 
съвет на НХА.  
 
 
Приет на 04.05.2022 г. от АС на НХА.  
 


