АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ПРАВИЛНИК НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 1. Този правилник урежда организацията и дейността на Студентския съвет
при Академия на МВР, наричан по-нататък „съвета“.
Чл. 2. (1) Съветът се свиква от неговия председател, най-малко 2 пъти в семестър
или по инициатива на една трета от неговите членове. Когато съвета се свиква от
неговия председател, той е длъжен да обяви дневния ред най-малко 7 дни порано.
(2) Съветът провежда заседанията си с кворум от две трети и взема решения
с обикновено мнозинство.
(3) На заседанията се води протокол от член на съвета, определен от
неговия председател и се подписва от всички присъствали членове. Протоколите
се съхраняват от председателя на съвета.
(4) Председателят на съвета определя свой заместник измежду другите
членове за случаите, когато отсъства от Академията на МВР.
Чл. 3. Членовете на съвета имат право да:
1. избират и да бъдат избрани за председател,
2. предлагат дневен ред на съвета,
3. предлагат промени в настоящия правилник.
Чл. 4. Членовете на съвета нямат право да:
1. извършват политическа, търговска или религиозна дейност от името на
съвета,
2. накърняват авторитета на Академия на МВР.
Чл. 5. Членовете на съвета са длъжни да:
1. присъстват на заседанията,
2. информират колегите си за дейността на съвета.
Чл. 6. (1) Мандатът на член на съвета се прекратява предсрочно:
1. по негова писмена молба,
2. с решение на съвета при 3 отсъствия от заседания без уважителни причини,
3. при загубване на статута на курсант, студент или докторант.

(2) В случаите по предходната алинея се провежда частичен избор по
правилата, уредени в Правилника за устройството и дейността на Академията на
МВР за избор на членове на общото събрание на университета от квотата на
докторантите, курсантите и студентите и Изборния правилник на Академията,
след решение на съвета, взето в едномесечен срок от предсрочното прекратяване
на мандат на член.
Чл. 7. Три месеца преди изтичане на мандата на съвета, неговият председател
предлага на Академичния съвет да реши провеждане на избор на нов съвет по
правилата, уредени в Правилника за устройството и дейността на Академията на
МВР за избор на членове на общото събрание на университета от квотата на
докторантите, курсантите и студентите и Изборния правилник на Академията.
Чл. 8. (1) В 14-дневен срок след определяне на структурния състав на Общото
събрание от Академичния съвет, общностите на докторантите, курсантите и
студентите избират своите представители в Общото събрание, като за факултет
„Полиция“ са по 2 от ІІ и ІІІ курс и 1 докторант, а за факултет „Пожарна
безопасност и защита на населението“ - 1 от ІІІ курс и 1 докторант, за което се
съставят протоколи и се предоставят на деканите.
(2) Ако на последното място в определен кръг има кандидати с равен брой
гласове, отпада този с по-малко трудов стаж в Академията, съответно по-младия
от обучаемите.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Този правилник е приет от Студентския съвет на
основание чл. 72, ал. 3 от Закона за висшето образование и е одобрен от
Академичния съвет, Протокол № 6 от 15.12.2015 г., рег.№ 4581р12437/15.12.2015г.
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