
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!

ЗАКОН


ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г., изм. ДВ. бр.28 от 2 Април 1996г., изм. ДВ. бр.56 от 15 Юли 1997г., попр. ДВ. бр.57 от 18 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.58 от 21 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.60 от 2 Юли 1999г., попр. ДВ. бр.66 от 23 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.22 от 9 Март 2001г., изм. ДВ. бр.40 от 19 Април 2002г., изм. ДВ. бр.53 от 28 Май 2002г., изм. ДВ. бр.48 от 4 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 1 Август 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.56 от 23 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.63 от 13 Август 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.63 от 16 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., доп. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г.





В чл. 73а, ал. 2 се вмъкват думите „членове“ и „съответните“ и текста добива следния вид:

„Националното представителство на студентските съвети се състои от председателите или делегирани представители, членове на съответните студентски съвети на висшите училища“.

В чл. 73а, ал. 4 т. 2 се вмъкват думите „за не повече от два мандата“ и текста добива следния вид:
„ Националното представителство на студентските съвети:
2. избира председател, за не повече от два мандата, който го представлява и ръководи дейността му“;

В чл. 73а, ал. 4 се създава нова точка 5,  която добива следния вид:

„Мандатът на председателите или делегираните представители, членове на съответните студентски съвети на висшите училища в Националното представителство на студентските съвети е две години с право да бъдат избирани за още един мандат“.

В чл. 73а, ал. 4 се създава нова точка 6,  която добива следния вид:

	„Бюджетът на Националното представителство на студентските съвети се публикува ежегодно на официалната интернет страница на Националното представителство на студентските съвети“.
	
В чл. 73а, се създава нова ал. 7,  която добива следния вид:

„Годишният одит, извършен от Сметната палата, се публикува на официалната интернет страницата на Националното представителство на студентските съвети“.





София, 07.02.2014 г.	ВНОСИТЕЛИ:

Мотиви

	Националното представителство на студентските съвети (НПСС) е организация, която е създадена по силата на Закона за висшето образование (ЗВО), чл. 73а и има за цел да представлява всички студенти и докторанти в Република България. НПСС се състои от председатели или делегирани представители на студентските съвети, като всеки един студентски съвет има един представител, който е с право на един глас в Общото събрание, което е върховният орган на организацията. 
	С промените, които предлагаме, се цели да се избегне възможността свободното тълкуване на „делегирани представители“, защото в момента съществува възможност студентските съвети право на глас на хора, които са извън техните организации или дори изобщо не са студенти. По този начин се цели НПСС да бъде представителство на студентските съвети, а не на хора извън тези организации. Студентските съвети са уредени в чл. 72 от ЗВО. Те са вътрешностудентски структури, на които основната задача е да защитават правата на студентите и докторантите в съответното висше училище. Студентите и докторантите имат право да бъдат избирани за мандат от две години, като могат да бъдат преизбирани за само още един мандат от две години, което прави общо четири години, които са най-дългият възможен период да бъде един студент в структурите на студентското самоуправление чл. 72 ал.1.
Въпреки мандатността, която е въведена за студентските съвети, в ЗВО не е въведена такава за НПСС. Именно тук са и промените, които са най-належащи. Редно е щом има мандатност за студентските съвети, реципрочно такива да има и за националното представителство. 	Мандатността е изключително важна, за да се избегне маргинализирането на студентското представителство. 
НПСС притежава не малък бюджет, който е редно да бъде обществено достояние за всички заинтересовани, било то студенти, докторанти или граждани. 
Редно е щом законово Сметната палата одитира средствата на НПСС, съгласно чл. 73 ал. 6, този одит да бъде достъпен и на официалната интернет страница на НПСС.
НПСС е единственият легитимен орган, защитаващ интересите на студентската общност в България. Направените промени целят да се избегнат възможности за порочни практики и да се даде по-голяма публичност относно финансирането.

София, 07.02.2014 г.                         ВНОСИТЕЛИ:

							

