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Чл. 1. Настоящият Правилник регламентира организацията на 
дейностите на професионалните клубове в Русенския университет. 

Чл. 2. Професионалните клубове (ПК) са изградени и 
функционират при условията, определени в чл. 58 от Правилника за 
дейността на Русенския университет и се съобразяват с нормативните 
актове, касаещи висшето образование в България, както и всички 
вътрешни нормативни актове на Русенския университет.  

Чл. 3. ПК не са отделни юридически лица.  
Чл. 4. Чрез ПК Русенският университет създава необходимите 

условия за: насърчаване на образователното и професионалното 
развитие на студентите и професионалното и научното развитие на 
преподавателите; задълбочаване и интензифициране на 
комуникацията и партньорството между студенти и преподаватели; 
обмен на идеи и различни гледни точки по актуални проблеми от 
областта в компетенциите на клуба; активно включване в 
образователни, научноизследователски, проектни и доброволчески 
дейности, които допринасят за развитие на обществото. 

Чл. 5. ПК са клубове на факултети/филиали или 
общоуниверситетски. 

Чл. 6. ПК дават възможност за пълноценна изява на всички 
членове на академичната общност (преподаватели, докторанти, 
студенти и специализанти) и служителите в Русенския университет. 

Чл. 7. Всички професионалните клубове образуват Обединение 
на ПК. Обединението включва клубове, подали документи и вписани в 
Регистър на ПК. Регистърът се публикува в страницата на 
университета. 

Чл. 8. Необходимите документи за вписване в регистъра са 
заявление до ректора, в което е посочено името на ръководителя на 
клуба и приложен статут на клуба. 

Чл. 9. Дейността на ПК се наблюдава, подпомага и отчита от 
Представител на академичното ръководство, избран от Академичния 
съвет. 

Чл. 10. Техническото осигуряване и координацията на клубовете 
се извършва от координатор на ПК. 

Чл. 11. (1). Координаторът е лице на щатна длъжност в 
Русенския университет, съвместяващо длъжността Координатор на 
ПК съгласно заповед на Ректора.  

(2). Координаторът на ПК има следните функции и правомощия: 
1. Координира дейността на клубовете от Обединението. 
2 Подпомага изготвянето и изпълнението на ежегодните планове 

за дейността на клубовете. 
3. Поддържа и публикува Регистър на ПК. 



4. Подготвя и представя на Представителя на Академичното 
ръководство, отговарящ за ПК писмен отчет за дейността на ПК в края 
на всяка календарна година.  

5. Подпомага дейността на Представителя на Академичното 
ръководство, отговарящ за ПК. 

Чл. 12. (1) Ръководителите на клубове могат да са изявени 
преподаватели, специалисти в съответната област, докторанти, 
студенти, специализанти или служители. 

(2) Ръководителите на клубове отговарят за предоставената на 
съответния клуб материално-техническа база и се грижат за нейното 
опазване и обогатяване. 

Чл.13. (1) В професионалните клубове могат да членуват: 
1. Редовни, задочни и прекъснали студенти, докторанти и 

специализанти, обучаващи се в Русенския университет; 
2. Преподаватели, научни работници и служители от Русенския 

университет; 
3. Външни лица и организации с интереси в съответната 

предметна област; 
(2) Участието в клубовете е доброволно за членовете им. 
Чл. 14. ПК използват предоставената им от ръководството на 

Русенския университет териториално обособена материална база, 
или друг сграден фонд, при възможност подходящо обзаведен и 
оборудван. 

Чл. 15. ПК се финансират от:  
1. Бюджета на Русенския университет (бюджетите на 

факултета/филиала към който е организиран клуба)– за разходите по 
управлението и веществената издръжка на материалната база; 

2. Бюджета на Студентския съвет – за дейностите; 
3. Субсидия – целево (по Системата за организиране и 

провеждане на конкурс за проекти, финансирани от държавния 
бюджет и др.) -за дейностите; 

4. Проекти - за разходите по управлението, веществената 
издръжка на материалната база и дейностите; 

5. Реализирани приходи от изяви на клубовете и на отделни 
техни членове - за разходите по управлението, веществената 
издръжка на материалната база и дейностите;  

6. Спонсорство, дарителство и др. за разходите по управлението, 
веществената издръжка на материалната база и дейностите. 

Чл. 16. (1) До 15.01. за всяка календарна година Координаторът 
предлага списъчния състав на клубовете, който се утвърждава от 
Представителя на Академичното ръководство, отговарящ за 
професионалните клубове. 

(2) До 30.11. за всяка календарна година клубовете разработват 
планове, които се представят на Координатора за съгласуване и 



утвърждаване с Представителя на Академичното ръководство, 
отговарящ за клубовете и Председателя на Студентския съвет.  

(3) В сроковете за разработване и утвърждаване на бюджета на 
университета, Представителя на Академичното ръководство, 
отговарящ за клубовете представя на ректора и главния счетоводител 
проект за бюджет за съответната финансова година, общо и по клубни 
форми в съответствие с направени предложения от клубовете. 

Чл. 17. ПК имат право да участват в конкурса за финансиране на 
научноизследователски проекти със средства, отпускани целево от 
държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или 
художествено-творческа дейност.  

Чл. 18. Отговарящият от академичното ръководство, 
съгласувано с гл. счетоводител на Русенския университет предлага на 
ректора начина за целе - и законосъобразното текущо разпореждане с 
наличните финансови средства, съобразно бюджета.  

Чл. 19. Финансово-счетоводният отдел води сметка за 
реализираните приходи и разходи на ПК и при необходимост 
предоставя съответната информация.  

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Привеждането на дейността на Обединение ПК в съответствие с 
постановките на настоящия Правилник се възлага на Представителя 
на Академичното ръководство, отговарящ за ПК. 

§2. Клубна форма към ПК може да съществува, ако има записани (и 
пълноценно участват в дейността) не по-малко от 10 участници. 

§3. Настоящият правилник е приет от Академическия съвет на 
заседанието му от 24.06.2014 год., влиза в сила от същата дата и 
може да бъде променян по реда на приемането му.  

 

 

                                               РЕКТОР: 

                                                         /проф. дтн Хр. Белоев/ 


