
Правила за провеждане на избори за председател и зам.-председател на 
Общо събрание, Факултетен съвет и Декан  

1. Настоящите правила са съобразени със ЗВО и Правилника на ПУ „П.Хилендарски“. 

2. Изборът за Декан, ръководство на Общо събрание (ОС) и нов Факултетен съвет (ФС) да се състои на 

14 ноември, 15:00, в 6-та аудитория. 

3. В събранието вземат участие с право на глас преподаватели, служители, студенти и докторанти. 

4. Общо събрание включва всички щатни преподаватели и служители във факултета към 1.ХІ.2011. 

5. За участие в ОС ФСС предлага 20 члена на ОС. 

6. За участие в ОС докторантите на свое събрание предлагат  5 члена на ОС.  

7. При откриването ОС се ръководи от досегашния председател или неговия заместник. 

8. В началото на изборите се предлага нов председател на ОС и негов заместник. В интегрирана 

бюлетина се избира едно предложение за председател от листата и едно предложение за зам.-

председател от листата. За избран председател и зам.-председател се смята получилият обикновено 

мнозинство. 

9. След избирането новоизбраният председател ръководи събранието. 

10. Отчетният доклад на досегашното деканско ръководство да бъде предварително публикуван най-

късно до 2.ХІ.2011, а на събранието да бъде представено 10-минутно резюме на отчета. Да се 

предоставят време за обсъждане по отчета и досегашната работа на деканското ръководство. 

11. ФС да се състои от 35 члена при следните квоти: 27 хабилитирани, 2 нехабилитирани доктори, 5 

студенти, 1 докторант. 

12. Катедрите правят предложения председател и зам.-председател на ОС, за квотите на хабилитирани 

и нехабилитирани членове на ФС. Кандидатури могат да се предлагат и на самото събрание. В 

интерес само на технически по-организираното провеждане е желателно кандидатурите да 

се представят на председателя на ОС до 14:00 на 14 ноември 2011. 

13. Докторантите предлагат свои кандидати за ФС, избрани на докторантско събрание. 

14. Студентите предлагат свои кандидати за ФС, избрани на събрание на ФСС. 

15. На всеки от кандидатите за Декан се предоставят 10 минути за изложение на програма (виждания) и 

дискусия по нея. 

16. Изборът се провежда с интегрална бюлетина за ФС и отделна бюлетина за Декан. В бюлетините се 

прилага позитивен принцип на гласуване. 

17. Водещият Общото събрание предлага Комисия по провеждане на изборите с един председател и 

деветчленен състав, разпределени пред 3 урни. Членове на комисията по избора не могат да са: от 

досегашното  деканско ръководство, кандидатите за декан и предложените за нови членове на ФС. 

18. За избран председател на ОС, зам.-председател на ОС и декан се счита получилият обикновено 

мнозинство. При липса на избран кандидат се провежда балотаж между първите двама в същия ден 

след обявяване на резултата. За провеждането на балотажа отново е необходимо наличие на 

кворум. В противен случай се насрочва друга дата за балотажа. На балотажа за избран се счита 

спечелилият най-много гласове. 

19. В състава на ФС влизат по-низходящ ред получилите най-голям брой гласове от съответната квота.  

20. Председателят на Комисията по избора обявява резултатите пред събранието и подготвя протокол 

до председателя на ОС. 

21. Преходна разпоредба: Катедрите да предлагат до председателя на сегашното ОС кандидатури за 

председател на ОС и зам.-председател на ОС. Кандидатите трябва да бъдат хабилитирани 

преподаватели на основен трудов договор в университета. 

22. За явно гласуване по процедурни въпроси и такива, които не изискват изрично тайно гласуване от 

ЗВО и Правилника на ПУ, се определят от Комисията по избора квестори за преброяване на 

гласувалите – 6 души в 6 сектора в залата (средно по 25 души в сектор). 


