ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТ НА СТУДЕНТСКИ КЛУБ
„РОБОТИКА”, ТУ-СОФИЯ

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Чл.1. Този Правилник урежда устройството и организацията на Студентски Клуб
“Роботика”, ТУ-София, наричанн по-долу за краткост Клуб, при спазване на
разпоредбите на действащото законодателство на Република България и Правилника
за Устройството и дейността на ТУ-София.
Чл.2. Клубът е демократична студентска организация към Студентски съвет на ТУСофия и функционира на принципите за доброволност и равнопоставеност.
Дейността на клуба е независима от държавните институции, политическите партии
и обществените организации. Клубът е под научно-методичното ръководство на
Факултет Автоматика.
II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА.
Чл.3. Дейността на Клуба се фокусира в областта на роботиката и свързани с нея
научни области.
Чл.4. Основна цел на клуба е да подпомага научното, професионалното и духовното
развитие на своите членове, както и да изразява и защитава техните общи интереси
и права.
Чл.5.

Основните задачи на Клуба са подчинени на Чл. 4 и обхващат:
1) Организиране на семинари и дискусии в областта на роботиката;
2) Участие в научно-изследователски проекти в областта на роботиката;
3) Подпомагане на учебния процес в областта на роботиката;
4) Поддържане, обновяване и
информационна база на Клуба;

усъвършенстване

на

материалната

и

5) Участия в състезания, както и други мероприятия в областта на роботиката;
6) Установяване и поддържане на контакти с други университети, студентски
организации и фирми, чиято дейност е в областта на роботиката.
Чл.6. Средствата за осъществяване на целите и задачите на Клуба включват всички
дейности, които не противоречат на този Правилник, законите на Република
България, Правилника за Устройството и дейността на ТУ-София и Правилника за
дейността на Студентския съвет към ТУ-София.
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III. ЧЛЕНСТВО.
Чл.7. Членове на Клуба могат да бъдат студенти и докторанти, обучаващи се в ТУСофия, проявяващи задълбочен интерес към роботиката.
Чл.8. Допуска се членство в Клуба и от страна на студенти и докторанти, учащи в
други учебни заведения, както и на прекъснали обучението си за срок от една година
студенти от ТУ-София, но без право на глас в Общото събрание и без право да
заемат управленска позиция в структурата на Клуба. Тези членове се записват в
Клуба като „Асоциирани членове“.
Чл.9. Записването на нови членове става по всяко време при Секретаря на Клуба,
Председателя на Клуба, и Научно-методичния ръководител на Клуба. При
записване, новите членове попълват декларация, че са запознати с настояшия
правилник и се съгласяват да го спазват.
Чл.10. Членството се прекратява при една от следните причини и обстоятелства:
1) По собствено желание, чрез писмено уведомление до Председателя на клуба;
2) При прекратяване на студентските права от ТУ-София;
3) Автоматично, при две поредни пропуснати Общи събрания на Клуба без
уважителна причина;
4) Автоматично, при неизпълнение на задължение по Чл.13. точка 4.
5) За действия и/или бездействия, в следствие на които са накърнени доброто
име, честта, престижа и достойнството на Клуба, Факултет Автоматика,
Студентски съвет при ТУ-София, или ТУ-София, решение за което се взема от
Общото събрание на Клуба;
6) По решение на Общото събрание на Клуба;
7) При форсмажорни обстоятелства.
Чл.11. Не се допуска подновяване на членство, прекратено по Чл. 10. точка 5.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА.
Чл.12. Членовете на клуба имат право:
1) Да участват в Общото събрание на Клуба (наричано по-долу ОС) с право на
един глас. Асоциираните и Почетните членове участват без право на глас;
2) Да избират и да бъдат избирани в органите за управление на клуба, с
изключение на Асоциираните и Почетните членове;
3) Да ползват материалната и информационна база на клуба;
4) Да участват пълноценно във всички дейности на клуба;
5) Да бъдат своевременно информирани за всички действия на Клуба и неговите
органи за управление;
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6) Да отправят питания, заявления и предложения към органите за управление на
Клуба, на които следва да се отговори в двуседмичен срок след постъпването
им.
Чл.13. Членовете на Клуба са длъжни:
1) Да спазват Правилника за устройство и дейност на Клуба;
2) Да работят за осъществяване на целите и задачите на Клуба;
3) Да не използват по какъвто и да е начин участието си в Клуба за цели,
противоречащи на настоящия правилник и да не уронват с действията и/или
бездействието си доброто име, престижа и честта на Клуба, Студентски съвет
при ТУ-София, Факултет Автоматика, или ТУ-София;
4) Да потвърждават членството си веднъж годишно, в срок от един месец,
считано от началото на учебната година в ТУ-София. Това се извършва
писмено чрез имейл до Председателя на Клуба или лично. Почетните членове
не потвърждават членството си.
5) Да опазват имуществото на Клуба.
6) Да спазват действащите правила и разпоредби от Председателя и/или Общото
събрание, относно работата и достъпа до имуществото и помещението на
Клуба;
7) Да съдействат за издигането на престижа на Клуба.
V. СТРУКТУРА И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КЛУБА.
Чл.14. Органите за управление на Клуба са:
1) Общо събрание;
2) Управителен съвет;
3) Председател;
4) Секретар.
Чл.15. Мандатът на Председателя, Секретаря и членовете на Управителния съвет на
Клуба е една година.
Чл.16. В срок от две седмици след изтичане на едногодишния мандат се свиква Общо
събрание на Клуба за избор на нови органи за управление. До избора на нови,
старите органи за управление на клуба остават действащи.
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ОБЩО СЪБРАНИЕ (ОС)

Чл.17. Общото събрание е върховен орган за управление на Клуба и се състои от
всички членове на Клуба.
Чл.18. Всеки член на ОС има право на един глас. Не се допуска гласуване чрез
пълномощник.
Чл.19. Асоциираните и Почетните членове на Клуба нямат право на глас в ОС.
Чл.20. Общото събрание:
1) Приема, изменя и допълва Правилника за устройство и дейност на Клуба;
2) Избира и освобождава Председател и членове на Управителния съвет (УС) на
Клуба.
3) Приема програма за дейността на Клуба;
4) Обсъжда и приема отчета за дейността на Председателя и Управителния съвет
на Клуба;
5) Приема отчет за изпълнение на годишния бюджет на Клуба;
6) Отменя решения на Председателя и/или Управителния съвет, които
противоречат на Правилника за устройство и дейност или не са в интерес на
Клуба;
7) Взима решения за създаване и участие на Клуба в сдружения;
8) Взима решения за придобиване и разпореждане с имуществото на Клуба и
определя пълномощията на УС и Председателя в тази област;
9) Взема решения чрез явно гласуване и с обикновено мнозинство (50% плюс
един от присъстващите членове с право на глас), освен ако ОС не реши друго и
при някои особени случаи, описани в настоящия правилник.
10) Взима решения за прекратяване на членството в Клуба на негови членове,
когато е на лице основание за това;
11) Избира и освобождав, ако е на лице основание за това, чрез явно гласуване и
посредством обикновено мнозинство, Секретар на Клуба, чиято кандидатура се
издига от Председателя на Клуба;
Чл.21. ОС се свиква на редовно заседание
Ал.1) От Председателя, не по-малко от два пъти годишно, в двуседмичен срок от
възникване на основание:
1) По решение на Председателя;
2) По решение на Управителния съвет;
3) По писмено искане на не по-малко от една трета от членовете му.
Ал.2) От Председателя на Студентски съвет към ТУ-София, в случай, че
Председателя на Клуба не изпълни задълженията си по предходната алинея.
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Чл.22. За свикване на ОС, членовете на Клуба се предупреждават в срок не по-малък
от седем дни преди датата на заседанието, като им се предоставя проект за дневен
ред и материалите, предвидени за обсъждане.
Чл.23. ОС се провежда и взема решения при присъстващи поне половината от
членовете му с право на глас и представител на Студентски съвет. В случай, че не
бъде събран необходимия кворум, в двуседмичен срок се насрочва ново заседание
със същия дневен ред по реда на настоящия Правилник.
Чл.24. ОС взема решения:
1) По Чл. 20 точка 1 и точка 10, както и по Чл. 10 чрез явно гласуване и при
мнозинство по-голямо от 2/3 от присъстващите членове с право на глас;
2) За избор на Председател по Чл. 20 точка 2 чрез тайно гласуване, с мнозинство
от 50% плюс един от броя на присъстващите членове с право на глас. Ако
никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство се провежда втори
тур на гласуване между двамата кандидати, получили най-голям брой гласове
„За“. За избран се смята кандидатът, получил по-голям брой гласове „За“.
3) По Чл.36, точка 4, чрез тайно гласуване. Решението се приема, ако получи
подкрепа от петдесет процента плюс един членовете с право на глас.
Чл.25. Заседанията на ОС са публични, освен ако ОС не реши друго, и се ръководят от
Председателя на Клуба. При отсъствие на Председателя на Клуба, водещ на Общото
събрание се избира от членовете с право на глас. За всяко заседание се води
протокол от Секретаря на Клуба. При отсъствие на Секретаря, ОС избира
протоколчик. Протоколът се подписва от водещия и протоколчика на събранието и
се съхранява в оригинал в Клуба. Копие от протокола се изпраща до Председателя на
Студентски съвет към ТУ-София и Научно-методичния ръководител на Клуба.



УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (УС)

Чл.26. Управителният съвет се състои от най-малко пет члена, като окончателният
брой се решава от Общото събрание на Клуба за всеки мандат. ОС избира по поне
един представител за всяка група студенти в УС. Групите са: бакалаври, магистри,
докторанти. Председателя и Секретаря на Клуба по право са членове на УС.
Асоциираните и Почетните членове не могат да бъдат избирани за състава на УС.
Научно-методичният Ръководител на клуба по право присъства на заседанията на
УС като гост, без право на глас.
Чл.27. Управителният съвет:
1) Контролира и съдейства за изпълнението на решенията на Общото събрание;
2) Контролира текущата дейност на Клуба;
3) Прави предложение до Председателя за свикването на ОС, като предлага
проект за дневен ред;
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4) Изготвя отчет за текущата си дейност и го предоставя на всяко редовно
заседание на ОС или, при поискване, на Студентски съвет към ТУ-София;
5) Изготвя годишен проекто-бюджет на Клуба;
6) Следи за изпълнението на одобрения годишен бюджет на Клуба;
7) Разпорежда се с имуществото на Клуба, в съответствие с решенията на ОС и
настоящия Правилник;
8) По изключение, когато е невъзможно свикване на ОС и е на лице сериозно
основание, и по предложение на Председателя на Клуба, взема решение за
временно отстраняване на член на Клуба. Решението на УС за отстраняване
задължително се обсъжда на следващото Общо събрание на Клуба, където се
взема решение за отмяната му или за прекратяване членството на отстранения
член.
Чл.28. Управителният съвет заседава поне веднъж месечно. Дневният ред на
заседанията на УС се предлага от Председателя. Заседанията са редовни, ако на тях
присъстват поне половината от членовете му.
Чл.29. Заседание на УС може да бъде свикано от:
1) Председателя на Клуба, чрез тридневно предизвестие до членовете на УС,
включващо и проект за дневен ред и материалите, включени в дневния ред за
обсъждане;
2) По искане на поне двама от членовете на УС, чрез тридневно предизвестие до
членовете на УС, включващо и проект за дневен ред и материалите, включени
в дневния ред за обсъждане.
Чл.30. Решенията на УС се вземат чрез явно гласуване и посредством обикновено
мнозинство (50% плюс един от присъстващите членове на УС). Не се допуска
гласуване чрез пълномощник.
Чл.31. Заседанията на УС се водят от Председателя на Клуба. При отсъствието на
Председателя, УС избира от състава си водещ на заседанието.
Чл.32. Всяко заседание на УС се протоколира от Секретаря на Клуба. При отсъствие
на Секретаря, УС избира от състава си протоколчик. Протоколът се подписва от
водещия на събранието и протоколчика. Протоколът се съхранява в оригинал в
архива на Клуба, а копие от него се изпраща до Научно-методичния Ръководител на
Клуба и, при поискване, до Председателя на Студентски съвет ТУ-София.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.33. Председателят се избира от Общото събрание на Клуба за срок от една година.
За Председател може да се кандидатира всеки от членовете на Клуба с право на глас.
Валидна кандидатура за Председател на Клуба е такава на студент или докторант от
ТУ-София с редовно студентско/докторантско състояние към момента на изборите.
Чл.34. Председателят:
1) По право е член на Управителния съвет;
2) Представлява Клуба и ръководи неговата дейност;
3) Ръководи заседанията на Управителния съвет и Общото събрание на Клуба;
4) Подписва протоколите от заседанията на ОС и УС и финансовите документина
Клуба;
5) Осъществява координацията и взаимодействието между звената на Клуба;
6) Отговаря за изпълнението на бюджета на Клуба и се отчита за това пред
Общото събрание в края на всяка финансова година;
7) Приема нови членове в Клуба;
8) Осъществява координацията и взаимодействието между Клуба и външните за
Клуба звена, организации, частни и юридически лица;
9) Определя реда за достъп до материалната база и помещенията на Клуба от
неговите членове;
10) Издига кандидатура за Секретар на клуба пред ОС;
11) Изпълнява решенията на УС и ОС;
12) Председателят няма право да отказва достъп до материалната база и
помещенията на Клуба на пълноправни членове на Клуба, с изключение на
отстранените по решение на УС или когато е налице решение на ОС за това.
Чл.35. Правомощията на Председателя се прекратяват:
1) С решение на Общото събрание;
2) С избирането на нов Председател на Клуба от Общото събрание;
3) С подаване на оставка пред Общото събрание;
4) При други непреодолими обстоятелства.
Чл.36. Правомощията на Председателя могат да бъдат прекратени предсрочно от ОС
при следните случаи:
1) При осъждане за умишлено престъпление от общ характер;
2) При системно или грубо нарушаване на задълженията му или настоящия
правилник;
3) При невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от три месеца;
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4) При вот на недоверие от Общото събрание. Предложение за вот на недоверие
се внася до Общото събрание от не по-малко от 25% от неговия списъчен
състав. Вот на недоверие се приема, ако при тайно гласуване получи одобрение
от повече от петдесет процента от гласовете;
5) При умишлено възпрепятстване на достъпа на членовете на Клуба до
материалната база и помещенията на Клуба в случаите, когато липсва решение
на ОС и/или УС за това, както и в противоречие с настоящия Правилник.


СЕКРЕТАР

Чл.37. Секретарят се избира от Общото събрание за срок от една година. Неговата
кандидатура се издига пред ОС от Председателя. Валидна кандидатура за Секретар
на Клуба е такава на студент или докторант от ТУ-София с редовно
студентско/докторантско състояние към момента на изборите.
Чл.38. Секретарят:
1) По право е член на УС;
2) Организира изпълнението на решенията на УС;
3) Води протоколите от заседанията на ОС и УС на Клуба;
4) Отговаря за архива, документацията и списъка с членовете на Клуба;
5) Записва нови членове в Клуба;
6) Отчита дейността си пред Общото събрание.
VI. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
Чл.39. Научно-методичният ръководител на Клуба, наричан по-долу Ръководител, се
назначава от катедрения съвет на катедра АЕЗ по предложение на Общото събрание
на Клуба.
Чл.40. Ръководителят не е управляващ орган на Клуба и няма мандат.
Чл.41. Ръководителят:
1) Осъществява комуникацията между Клуба и преподавателите от ФА;
2) Подпомага дейността на Клуба, проектите и научните инициативите на
неговите членове, предлагайки им консултиране и научно-методично
ръководство в своята експертна област;
3) Разработва теми, проекти и задания, които предлага на членовете на Клуба при
поискване от тяхна страна и според техните желания и научни интереси;
4) Има приемно време в помещението на Клуба поне веднъж седмично;
5) Има право, но не е длъжен, да записва нови членове в Клуба;
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Чл.42. Когато член на Клуба има нужда от научна помощ и ръководство в област,
която е извън компетенцията на Ръководителя, той го насочва и му съдейства за
получаването на такава от друг преподавател.
Чл.43. Ръководителят по право присъства като гост на заседанията на Управителния
съвет.
VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ
Чл.44. Клубът придобива имущество и финансови средства от:
1) Средства, които се отпускат за дейността на Клуба от Студентски съвет към
ТУ-София, както и от други звена на университета;
2) Доброволни вноски, субсидии, дарения и завещания. Даренията и завещанията,
направени под условие, се приемат само след решение на Общото събрание на
Клуба и ако не противоречат на настоящия правилник, правилниците на ТУСофия и законите на Република България;
3) Други източници, разрешени от закона.
Чл.45. Всички придобити от Клуба средства се използват по утвърдени план-сметки и
ред, указан при постъпването им;
Чл.46. Разходите на Клуба се извършват съобразно годишния му бюджет за постигане
на целите му.
Чл.47. Клубът не може да формира, разпределя и изплаща печалба в полза на своите
членове или други лица.
VIII.

ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ И НАГРАДИ НА КЛУБА.

Чл.48. За особен собствен принос към Клуба, неговите цели, задачи и мисия, ОС
присъжда титлата „Почетен член на клуб Роботика“ по предложение на негови
членове.
Чл.49. Носителите на титлата „Почетен член на клуб Роботика“ предоставят на
Секретаря своя снимка и кратка автобиография за нуждите на архивите на Клуба.
На интернет страницата на Клуба, както и в книжния архив, се поддържа списък с
носителите на титлата „Почетен член на клуб Роботика“, състоящ се от техни
снимки и кратки автобиографии, както и кратко описание на направеното от тях за
Клуба.
Чл.50. Носителите на титлата „Почетен член на клуб Роботика“ получавт грамота и
право на участие в дейността на Клуба, независимо от студентското/докторантското
си състояние, но не като пълноправни членове, а като Почетни членове.
Чл.51. Почетните членове на Клуба нямат право:
1) Да гласуват на заседанията на Общото събрание на Клуба;
2) Да избират и да бъдат избирани в Органите за управление на Клуба;
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3) Да участват по какъвто и да е друг начин в управлението на Клуба;
4) Еднолично да представляват Клуба по какъвто и да е начин.
Чл.52. При особени обстоятелства и когато е на лице основание за това, ОС може да
вземе решение за лишаване на Почетен член от правото му на достъп до
помещенията, материалната и информационна база на Клуба, но не може да го
лиши от титлата му „Почетен член на клуб Роботика“. Такова решение ОС взема
чрез явно гласуване и квалифицирано мнозинство (75% от членовете с право на
глас).
IX. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.53. Клубът има свой щемпел и знак, утвърдени от ОС.
Чл.54. За всички нерегламентирани в този правилник въпроси и казуси решения се
вземат от ОС на Клуба.
Чл.55. Този правилник е приет от ОС на Клуба на 17.10.2011г. и влиза в сила от
момента на приемането му.
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