ПРАВИЛА
за провеждане на избори за позиции
във Факултетен студентски съвет при Биологически факултет
(2020-2022 г.)
Чл. 1. Кандидатиране
(1) Настоящите избори следва да определят членове на ФСС при БФ за позициите:
● председател (един)
● заместник-председател (двама)
● секретар (двама)
(2) Право да се кандидатират за посочените позиции имат всички членове на ФСС при
БФ, които НЕ са част от Надзорния съвет* и Избирателната комисия**.
(3) Всеки член на ФСС при БФ, отговарящ на условието в ал. (2), може да се
кандидатира за всяка от трите позиции.
(4) Всеки кандидат следва да се регистрира за участие в изборите, като изпрати 1
(един) документ, който трябва да съдържа:
● три имена, специалност, курс
● позиция, за която се кандидатира
● стратегия за развитие на позицията, за която се кандидатира, бъдещи цели и
планове за осъществяване в рамките на мандата
● кратко мотивационно писмо
(4) Подаването на документите става по електронен път на имейл адрес
FSSpriBF@gmail.com в периода от 00:00 на 05.06.2020 г. до 23:59 на 23.06.2020 г.
Чл. 2. Информиране
(1) В срок до 2 (два) дни след приключването на периода за подаване на документи
Избирателната комисия ще запознае членовете на ФСС при БФ с кандидатите и
техните мотивация и бъдещи цели, свързани с позициите.
Чл. 3. Изборна процедура
(1) На Общо събрание на ФСС при БФ на 25.06.2020 г. кандидатите ще представят
накратко своите мотивация и бъдещи цели, свързани с позициите. Тогава всеки член на
ФСС при БФ трябва да избере 1 (един) кандидат за позицията “председател” и по 2
(двама) кандидати за позициите “заместник-председател” и “секретар”, за които да
даде своя глас.
(2) Гласуването ще се проведе анонимно под формата на електорнна бюлетина в
Google Forms, като за нея членовете на ФСС при БФ ще получат линк в началото на
Общото събрание на ФСС при БФ на 25.06.2020 г. Право да гласуват имат само
членовете на ФСС при БФ, които присъстват на Общото събрание.
(3) Гласуването за трите позиции ще се извършва поетапно с общо три електронни
бюлетини (за всяка позиция по една), като ще се проведе в реда: председател;
заместник-председатели; секретари.

(4) За гласуване за всяка от трите позиции членовете на ФСС при БФ ще разполагат с
от 5 до 10 минути. Линкът за всяка електронна бюлетина следва да бъде изпратен до
всички на Общото събрание непосредствено преди момента за гласуване.
(5) Позицията “председател” следва да бъде заета от кандидата, събрал най-голям брой
гласове. Позициите “заместник-председател” и “секретар” следва да бъдат заети от
двамата кандидати, събрали най-голям брой гласове.
Чл. 4. Установяване на изборните резултати
(1) Членовете на Изборната комисия ще имат задачата да преброят гласовете за всеки
от кандидатите и за всяка от позициите. Обявяването на резултатите от проведеното
гласуване за всяка позиция ще се случва след времето за гласуване поетапно в
споменатия в чл. 3, ал. 3 ред на позициите на Общото събрание на ФСС при БФ на
25.06.2020 г.
(2) В случай, че даден член на ФСС при БФ кандидатства за повече от една позиция и
бъде избран с мнозинство за тази с по-големи правомощия от двете, той отпада от
листата за гласуване за следващите по-ниски позиции и заема по-високата.

*Надзорен съвет:
Алиса Милена Маринков, МБ, III курс
Теодора Христозова, МБ, III курс
**Избирателна комисия:
Александра Капояннис, МБ, III курс
Борислав Георгиев, МБ, IV курс
Маргарита Попова, МБ, I курс
*** Редът на позиции е най-главна – председател, последвана от зам. председател и с
най-малко правомощия - секретар.

