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ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този Правилник урежда устройството и дейността на Факултетен Студентски
съвет (ФСС) при Факултета по журналистика и масова комуникация(ФЖМК) на
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ като орган за защита на общите
интереси на студентите и докторантите във Факултета по журналистика и масова
комуникация, наричани по-долу Обучаващите се.

Чл. 2. ФСС е официално представителство на общността на Обучаващите се във ФЖМК
– пред всички институции и организации, пред обществото и други.
(1) ФСС е орган, който функционира въз основа на законите в Република България,
Правилника за устройството и дейността на Софийски университет „Св. Климент
Охридски“, Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет при
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и настоящия Правилник.
(2) ФСС осъществява дейността си във взаимодействие със стопански и
неправителствени организации на национално и международно равнище и
ръководството на ФЖМК при СУ „Св. Климент Охридски“
(3) ФСС няма да допуска дискриминация на базата на раса, пол, произход, етническа
принадлежност, религия, политическа принадлежност, лично и обществено

положение или имуществено състояние както и всяка друга форма на
дискриминация.
(4) ФСС развива и обучава членовете си в дух на взаимно сътрудничество.
(5) ФСС се ръководи в дейността си от принципите на отговорност, прозрачност,
отвореност, креативност, солидарност.

Чл. 3. (1) Дейността на ФСС се финансира от бюджета на Студентски съвет (СС) на СУ
„Св. Климент Охридски“, от ФЖМК, от спонсори, неправителствени организации и
други незабранени от законите на Република България начини.
(2) Средствата се използват за провеждане на научна, творческа, културна, спортна и
международна дейност с активното участие на Обучаващите се във ФЖМК.
(3) Допълнителни средства за бюджета на ФСС могат да бъдат набирани посредством
субсидии от международни програми, дарения, наследства и прочие.
Чл. 4. ФСС защитава интересите на Обучаващите се във ФЖМК пред ръководните
органи на ФЖМК и СУ .
Чл. 5. ФСС при ФЖМК:
(1) формулира, изразява и осъществява интересите и волята на Обучаващите се във
ФЖМК;
(2) представлява Обучаващите се в институционалните политики и приоритетите на
ФЖМК и СУ;
(3) създава и управлява свои организационни и структурни звена;
(4) работи за подобряване на качеството на образованието във ФЖМК и СУ;
(5) извършва проучвания, анкети, изслушвания по въпроси, засягащи академични и
студентски интереси;
(6) съдейства при организирането и създаването на научни специализирани
студентски общности, научни групи и професионални сдружения на студентите с
идеална цел, публикуването на техни статии, доклади, научни съобщения и
реферати и провеждането на научни семинари и конференции;
(7) установява контакти между настоящи Обучаващи се във ФЖМК и завършили
факултета;

(8) организира избора на свои представители в ръководните органи на ФЖМК и пред
външни организации и институции;
(9) реализира обществено полезни проекти и инициативи, научно-образователни и
научно-приложни програми, форуми и други академични събрания по проблеми,
свързани с висшето образование, както в рамките на ФЖМК на СУ, така и извън
него.

Чл. 6. ФСС се състои от лица, обучаващи се във ФЖМК.
(1) Всички Обучаващи се във ФЖМК имат право да участват в избирането на свои
представители за попълване на Общото събрание (ОС) на ФЖМК от квотата на
студентите и докторантите.
(2) Всеки Обучаващ се в редовна или в задочна форма на обучение има право да се
кандидатира и да бъде избран за представител на Обучаващите се във ФЖМК.
ГЛАВА ВТОРА
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ В ОС НА ФСС
Чл. 7. Всички обучаващи се във ФЖМК имат право да участват в избирането на свои
представители за попълване на Общото събрание на ФСС.
Чл. 8. Всеки обучаващ се в редовна и задочна форма на обучение, бакалавър, магистър
или докторант има право да се кандидатира и да бъде избран за представител на
обучаващите се във ФСС.
Чл. 9. Броят членове на ФСС е не по-малък на 18% от ОС на ФЖМК.
Чл. 10. В случай, че даден кандидат бъде избран, но се откаже от мястото си, то се заема
от следващия кандидат с най-много гласове.
Чл. 11. Членовете на СС от квотата на ФЖМК са по право членове със съвещателен глас
на ФСС, като техният мандат съвпада с мандата им в СС.

Чл. 12. (1) Изборите за ФСС се произвеждат от избирателна комисия (ИК). Тя се избира
от състава на Общото събрание (ОС) на ФСС, в състав председател и двама членове.
(2) При невъзможност на ОС на ФСС да вземе единодушно решение, касаещо жалби и
спорове, СС на СУ е краен арбитър.
Чл. 13. Избори за ОС на ФСС:
(1) Редовни избори
1. Редовни избори за представители на обучаващите се във ФЖМК се
произвеждат веднъж на две години.
2. Мандатът на Обучаващите се в ОС на ФСС съвпада с мандата на ОС на
ФСС и с право да бъдат избирани за още един мандат.
3. ИК насрочва избори в съответствие с настоящия Правилник. Избори не се
провеждат една седмица преди, след или по време на изпитни сесии и през
летни неучебни месеци.
(2) Частични избори
1. Частични избори за попълване на предсрочно прекратени мандати се
произвеждат веднъж годишно.
2. Произвеждането им се организира по същия начин, както и редовните
избори.
3. Мандатът на членовете на ФСС, избрани на частични избори, изтича с
мандата на членовете, избрани на редовните избори.
4. Мандатът на членовете на ФСС, избрани на частични избори, се счита за
цял мандат.

Чл. 14. Избирателната комисия е отговорна за:
(1) Организирането и провеждането на информационна кампания;
(2) Изготвянето на формуляри за кандидатстване;
(3) Произвеждането на изборите и оповестяване на резултатите;
(4) Разглеждането на текущи жалби, като при необходимост се обръща към ОС на
ФСС и СС на СУ;
(5) ИК има право да отхвърли кандидат, показал лошо поведение към ФСС,
например: нападателност срещу останалите членове на ФСС, неспазване

установените срокове за изпращане на информация, използване на език на омраза
и в други случаи, при които ИК сметне за необходимо
ГЛАВА ТРЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 15. Членовете на ФСС са избраните представители на обучаващите се във ФЖМК.
Чл. 16. Всеки член на ФСС има право:
(1) да отправя въпроси и предложения до ръководните органи на ФСС и
представителите на ФСС в други органи, както и до ръководните органи на
ФЖМК и СУ, след като е координирал стъпките си с членовете на ФСС;
(2) да участва в дейността на ОС на ФСС, ръководните органи и проектите, в които
членува;
(3) да бъде избиран за една от ръководните длъжности на ФСС или други органи във
ФЖМК;
(4) да предлага на ОС на ФСС изменения и допълнения на дневния ред;
(5) да внася пред ОС предложения и проекти за развитие дейността на ФСС
(6) да предлага на ОС на ФСС изменения и допълнения в Правилника;
(7) да получава информация за дейността на ФСС;
(8) да създава свои проекти и да кандидатства за одобрение от ОС на ФСС и
Управителния съвет на СС на СУ;
(9) да предлага вот на недоверие към член на ръководството на ФСС с гласовете на
1/3 от редовните членове на ОС на ФСС;
(10)

да отсъства от събрание на ФСС по уважителни причини, предварително

известени на ръководството на ФСС чрез официален имейл, използвайки
електронната поща към СУ до 3 пъти в рамките на мандата.
Чл. 17. (1) Всеки член на ФСС с встъпването си в длъжност получава мандат, който се
прекратява:
1. по собствено желание, с молба до Председателя на ФСС;
2. при доказване на извършено престъпление от общ характер;
3. поради прекъсване на обучението;

4. с тайно гласуване на ОС на ФСС, по предложение на Председателя или поне две
трети от членовете на ФСС, като вносителят трябва да посочи една от следните
причини:
а

доказано извършено престъпление от общ характер;

б нарушаване на нормативните актове, регламентиращи работата на ФСС;
в

системно неизпълнение на задълженията;

г

отсъствие от три поредни заседания на ОС на ФСС без уважителни
причини.

5. прекратяване на студентските права.
Чл. 18. (1) Задължения на редовните членове на ФСС:
1. да работят за постигане на целите и задачите на ФСС
2. да информира обучаващите се във ФЖМК за инициативите и дейността на ФСС;
3. да не използват членството във ФСС за лични цели и такива, противоречащи на
настоящия Правилник, ПУДСССУ, ПУДСУ и законите на Република България;
4. да спазват настоящия Правилник и решенията на ръководните органи на ФСС;
5. да не компрометират ФСС чрез своето обществено поведение;
6. да участват в работата на органа, в който са избрани;
7. членовете на ФСС нямат право да извършват политическа, партийна или
религиозна дейност във ФСС, ФЖМК или от негово име.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УСТРОЙСТВО
Чл. 19. (1) Органите на ФСС са:
1. Общо събрание(ОС);
2. Председател
(2) Органите на ФСС имат мандат две години. Той не се прекъсва с произвеждането на
частични избори.
1. Мандатът на допълнително избраните при частични избори членове на колективния
орган, както и на едноличния органи, изтича с мандата на съответния орган.
ГЛАВА ПЕТА
РЪКОВОДСТВО

Чл. 20. Ръководството на ФСС се състои от Председател, Заместник-председател и
Главен секретар.
(1) Мандатът на Председателя, Заместник-председателя и Главния секретар на ФСС
съвпада с мандата на ОС към ФСС, което ги е избрало. След изтичане на мандата на
Председателя, той изпълнява своите функции до произвеждането на избори за нов
Председател.

Чл. 21. Изборите за ръководство на ФСС се произвеждат по следните процедури:
(1) Всеки член на ОС на ФСС може да се кандидатира или да издигне чужда
кандидатура.
(2) Изборите за ново ръководство се провеждат не по-рано от 1 месец и не по-късно
от 2 месеца след изборите за попълване на ОС на ФСС.
(3) Изборите се произвеждат при присъствието на 50% + 1 от членовете на ОС на
ФСС по списъчен състав.
(4) Всеки кандидат за ръководен пост трябва да представи своята мотивация и
стратегия за развитието на поста пред ОС на ФСС.
(5) Гласуването е тайно, освен ако не бъде внесено предложение от поне три четвърти
от членовете на ОС на ФСС за явно гласуване, което да бъде подкрепено с
гласовете на поне 50%+1 от членовете по списъчен състав
(6) За избран се смята кандидатът, получил 50%+1 от гласовете на членовете на ФСС
по списъчен състав.
(7) Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се
повтаря, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. За
избран се счита кандидатът, получил повече от половината от действителните
бюлетини.
Чл. 22. Председателят на ФСС:
(1) осъществява общото ръководство на ФСС;
(2) свиква заседанията на ОС на ФСС;
(3) председателства заседанията на ОС на ФСС, освен в случаите, когато в настоящия
Правилник е предвидено друго;
(4) планира приоритети, цели, задачи за дейността на ФСС;

(5) следи за прилагането и спазването на настоящия Правилник;
(6) координира текущата дейност;
(7) представя официално ФСС;
(8) докладва на ОС на ФСС за съществени обстоятелства, касаещи дейността на ФСС;
(9) проучва и преговаря с потенциални партньори на ФСС;
(10) подписва решенията на ОС и протоколи на ФСС, както и споразумения с различни
организации и ръководството на ФЖМК и на СУ;
(11) при отсъствие на Председателя или при изрично упълномощаване от него,
функциите му се осъществяват от Заместник-председателя или Главния секретар;
Чл. 23. Заместник-председателят:
(1) подпомага Председателя в неговата дейност и го представлява в случаите, когато е
упълномощен от него;
(2) представя официално ФСС;
(3) проучва и преговаря с потенциални партньори на ФСС.
Чл. 24. (1) Предсрочно освобождаване на Председателя на ФСС става чрез тайно
гласуване:
1. при настъпване на смърт
2. по негова писмена молба до ОС на ФСС;
3. установено от ОС на ФСС грубо нарушаване на настоящия Правилник,
Правилника за устройство и дейността на СС на СУ или Правилника за
устройство и дейността на СУ от негова страна;
4. поради невъзможност за изпълнение на възложената работа;
5. по писмено искане на минимум две трети от членовете на ОС на ФСС. Искането
се приема, когато за него са гласували поне 50%+1 от членовете на ФСС по
списъчен състав;
6. поради системно отсъствие от заседания на ФСС, изразяващо се в немотивирани
три последователни отсъствия.
(2) В случаите на предсрочно прекратяване на мандата на Председателя нов избор се
произвежда не по-късно от месец след приемането на решението по предходната алинея.
До произвеждането на нови избори правомощията на Председателя се изпълняват от
Заместник-председателя, Главния секретар или упълномощен от ОС на ФСС член.
(3) В случаите на предсрочно прекратяване на мандата на Заместник-председателя,
неговите правомощия се поемат от посочен от ОС на ФСС член.

ГЛАВА ШЕСТА
СЕКРЕТАРИАТ
Чл. 25. Секретариатът е ръководен орган на ФСС, спомагащ за нормалното
функциониране на органите на ФСС при изпълнение на функциите му.
Чл. 26. Задължения на Главния секретар:
(1) осигурява административното обслужване под контрола на Председателя;
(2) подготвя ОС на ФСС, като разпространява необходимите материали и
информацията за оптималното функциониране на работата на събранията;
(3) отговаря за разпространяването на информация за дейността между членовете на
ФСС;
(4) осигурява съхраняването и опазването на цялата документация на ФСС;
съхранява печата на ФСС и подпечатва всички документи, имащи нужда;

Чл. 27. Протоколи от заседанията на ФСС:
(1) се водят от Главния секретар. Изготвянето на протокола се извършва не по-късно
от

три

работни

дни

след

заседанието.

Протоколът

се

подписва

от

председателствалия заседанието и Главния секретар, след което се предава за
съхранение в архива на ФСС.
(2) Всеки член на ФСС има право, с писмено заявление до председателя на ФСС, да
поиска поправка в протокола не по-късно от пет работни дни след заседанието.
ГЛАВА СЕДМА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
Чл. 28. Първото заседание на новото ОС на ФСС се открива от предишния Председател
на ФСС. Той представя отчет за дейността на предходния мандат и ръководи ФСС до
избирането на нов Председател на ФСС.
Чл. 29. Функции:

(1) Общото събрание на ФСС приема решения, произтичащи от компетенциите му, и
изготвя предложения, които Председателят на ФСС внася за обсъждане на
Факултетен съвет или пред други органи, имащи отношение към това решение.
(2) Избира и освобождава ръководните органи на ФСС.
(3) Приема и изменя Правилника за устройство и дейността на ФСС, с 50%+1 от
членовете по списъчен състав.
(4) Решава въпроси по предложение на Председателя, или на член на ОС на ФЖМК.
(5) Има право да отменя решенията на Председателя, които са в противоречие на
настоящия Правилникна ФСС.
(6) Разглежда и одобрява проекти, кандидатури на студентски клубове, желаещи да
бъдат партньори на ФСС.
Чл. 30. Заседания на ОС на ФСС:
(1) ОС на ФСС заседава не по-малко от 4 пъти по време на семестъра.
(2) ОС на ФСС се свиква на редовно заседание от Председателя на ФСС.
1. Членовете на ОС на ФСС се уведомяват за свикването му не по-късно от
три работни дни преди датата на заседанието.
(3) ОС на ФСС се свиква на извънредно заседание:
1. от Председателя по негова инициатива;
2. по писмено искане на повече от една четвърт от членовете на ОС на ФСС ;
3. не по-късно от един работен ден преди датата на заседанието.
(4) Заседанията на ОС на ФСС са открити, освен ако ОС на ФСС не реши друго.
(5) Председателят открива и води заседанието, ако на него присъстват 50%+1 от
членовете на ФСС по списъчен състав.
(6) По предложение на Председателя ОС на ФСС приема дневен ред.
Чл. 31. Решенията на ОС на ФСС се приемат с обикновено мнозинство, освен в случаите,
когато е предвидено друго. Гласуването е лично и явно, освен в случаите, посочени в
този правилник. Гласува се със „за“, „против“ и „въздържал се“.
(1) Явното гласуване се извършва чрез вдигане на ръка или делегатска карта.
(2) По предложение на член на ФСС ОС на ФСС може да реши отделно гласуване да
бъде тайно.
Чл. 32. Резултат от гласуването се обявява веднага.

(1) Предложението се смята за прието, ако за него са гласували 50%+1 от
присъстващите членове на ОС на ФСС, освен за случаите, когато е предвидено
друго в настоящия Правилник.
Чл. 33. Всеки член на ФСС може да използва ресурсите на ФСС за развитие на проекти,
чиято цел е от интерес за студентите. Всеки член има право да използва целесъобразно
и добросъвестно стаята на ФСС, като ключът се взима и връща на портиера на ФЖМК
срещу подпис.
ГЛАВА ОСМА
ОФИС
Чл. 34. (1) ФСС на ФЖМК разполага с офис в сградата на ФЖМК – стая 57.
(2) Достъпът до стаята се регламентира от настоящия Правилник и от Правилника за
вътрешния ред, ако е приет такъв.
1. Правилник за вътрешния ред се приема от ОС на ФСС с гласовете на
минимум 50%+1 от членовете по списъчен състав.
(3) Достъп до ключа за стаята имат лицата, посочени в поименен списък, които се
съставя в началото на всяка академична година и се изменя при промени в състава
на ФСС.
(4) Членовете на ФСС:
1. Не могат да преотстъпват ключа на лица, които не са част от ФСС, без
съгласието на ОС на ФСС;
2. Не трябва да използват неправомерно ресурсите в стаята;
3. Трябва да върнат ключа за стаята на портиера, след като я напуснат.
(5) Председателят на ФСС може да откаже достъп на членове от ФСС при
немарливост или злоупотреба с ресурсите в стаята след решение на ОС на ФСС.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящият правилник може да бъде изменян по предложение на Председателя или
1/3 от ОС на ФСС. Предложението се счита за прието, ако за него гласуват 50%+1 от
членовете по списъчен състав.

§ 2. По въпроси, неуредени с настоящия правилник, Председателят или работна група
изготвя решения и наредби, които се предлагат на ОС на ФСС.
ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящият правилник се приема на основание чл.72, ал. 3 от ЗВО.
§ 2. Настоящият правилник влиза в сила от момента на приемането му от ОС на СС.
§ 3. Членовете на ФСС, заемащи изборни мандатни длъжности в структурата на ФСС
или на ФЖМК на СУ, остават на заеманите до момента длъжности и довършват мандата
си според реда, установен преди настоящия Правилник да бъде изменен.
§ 5. Настоящият Правилник е приет с Протокол № 8 от 17.09.2020 г. от ОС на СС
§ 6. Настоящият Правилник е изменен с Протокол №3 от 16.12.2021 г. от ОС на СС

