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Съдържание:
• Препоръчителни правила за провеждане на избори на
ръководни органи на факултети на държавни университети;
• Мотиви за прилагане на настоящите изборни правила.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА ИЗБОРИ НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА
ФАКУЛТЕТИ В ДЪРЖАВНИ УНИВЕРСИТЕТИ
Глава първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Принципи
Чл. 1. (1) Изборите се провеждат чрез тайно гласуване и
осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите. Гласуването се
извършва лично от избирателя.
(2) Едно лице не може да участва в повече от едно качество в
един вид избор - кандидат, член на избирателна комисия, преброител и други
длъжности които са несъвместими и се намират в конфликт на интереси.
(3) Докато заема длъжността си, член на избирателната комисия
не може да бъде: кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във
фактическо съжителство с кандидат за съответен вид избор, както и брат или
сестра на такъв или роднина по права линия;
Чл. 2. Помощник-ректорът предоставя подходяща зала за
произвеждане на изборите, избирателни кутии, кабини за гласуване, които да
осигурят нормалното протичане на изборния ден.
Чл. 3. Избирателната комисия осигурява запазване на тайната
на вота, както и свободното и спокойно протичане на гласуването;
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Чл. 4. Кандидатите се предлагат по катедри или на
факултетното общо събрание след конкретно мотивиране на номинацията от
предлагащия ги, което включва обективни доводи за тяхната научна или
преподавателска дейност, позволяващи сравнение с останалите им колеги от
катедрата или факултета. Предложението заедно с мотивите за номинация се
включват в протокола от проведеното заседание.
Глава втора.
ГЛАСУВАНЕ
Хартиени бюлетини
Чл. 5. (1) Гласуването се извършва с хартиени бюлетини които
са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия, която не позволява да се
разкрива тайната на гласуването и са защитени с поредни номера.
Номерацията им се вписва в изборния протокол (стартов номер и финален
номер). Тяхната големина позволява да се сгънат по такъв начин, че да не се
разтварят при поставянето им в кутията за гласуването.
(2) При провеждането едновременно на различни видове избори
върху бюлетините се отбелязва за кой вид избори се отнасят.
(3) Гласуването за състава на колективен орган се извършва с
обща бюлетина която съдържа:
1. Надпис „Бюлетина за избор на …“;
2. Собствено, бащино и фамилно име на съответния кандидат,
като редовете за отделните кандидати се отделят един от друг
с един празен ред;
3. Две квадратчета, съответно с надпис „ДА“ и „НЕ“ вътре в тях,
за поставяне на знак "Х" или "V", за да се отрази волята на
гласуващия;
4.Поредността на изписването на имената се извършва по
азбучен ред на малкото име;
Избирателни кутии
Чл. 6. Избирателните кутии, в които се пускат хартиените
бюлетини, са прозрачни и се запечатват с хартиени ленти, които са подписани
от присъстващите членове на комисията.
Изборно помещение и кабини за гласуване
Чл. 7. В изборното помещение се поставят кабини за гласуване
или в краен случай се използват прегради за гласуване в тестовия център при
изключени компютри, така че да се осигури тайната на гласуването.
Гласуване по избирателни секции
Чл. 8. Гласуването се извършва по факултети в предназначени
за тази цел изборни помещения, в които има кабини за гласуване или в краен
случай прегради за гласуване (тестови център при изключени компютри). Те
трябва да бъдат в такъв вид, че да гарантират тайната на вота.
Синдикат „Висше образование“

КТ “ПОДКРЕПА“

3

Забрана за гласуване извън изборното помещение
Чл. 9. Забранява се гласуване извън изборното помещение и
извън изборните кабини или прегради за гласуване. Нарушаването на
забраната води до недействителност на бюлетината.
Забрана за присъствие
Чл. 10. (1) Не се разрешава присъствие на други лица, на
разстояние, по-малко от три метра от кабината за гласуване, когато в нея има
избирател.
(2) При провеждане на изборите в тестовия център, се
изключват всички компютри и е допустимо присъствието само на други
избиратели които са отделени от плътни прегради един от друг. Членовете на
избирателната комисия и всички останали лица се намират на такова
разстояние и местоположение от гласуващите, което гарантира напълно
тайната на вота.
Забрана за използване на възпроизвеждаща техника
Чл. 11. (1) Забранява се използването на мобилни телефони,
фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина
на гласуване.
(2) При нарушаване на забраната по ал. 1 комисията незабавно
обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху
бюлетината и в графа "Забележки" на избирателния списък. Избирателят не се
допуска повторно до гласуване.
(3) Бюлетината по ал. 2 се брои за недействителна, унищожава
се с надпис "Недействителна" и се вписва на отделен ред в протокола на
избирателната комисия.
(4) Ако заснемането е направено от друго лице, то не се допуска
до гласуване или ако вече е гласувало се отнемат избирателните му права за
следващите 3 поредни избора.
Забрана за показване начина на гласуване
Чл. 12. (1) Забранява се след попълване на бюлетината и преди
пускането ѝ в избирателната кутия избирателят да разгъва бюлетината по
начин, позволяващ да се види начинът на гласуване.
(2) При нарушаване на забраната по ал. 1 комисията незабавно
обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху
бюлетината и в графа "Забележки" на избирателния списък. Избирателят не се
допуска повторно до гласуване.
Произвеждане на гласуването с хартиена бюлетина
Чл. 13. (1) След като бъде допуснат до гласуване, избирателят
получава хартиена бюлетина от член на избирателната комисия. С получената
бюлетина избирателят отива в кабината да гласува или сяда между
преградите в тестовия център при изключен компютър.
(2) В кабината (или между преградите на тестовия център) може
да има само един избирател. Останалите избиратели и лица се намират от
него при такива условия, местоположение и разстояние в помещението които
гарантират тайната на вота.
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(3) Избирателят гласува, като:
1. поставя в квадратчето срещу името на избрания от него
кандидат знак "Х" или "V", който изразява по еднозначен начин неговия вот;
2. сгъва бюлетината по начин, който не позволява да се вижда
поставеният знак за избрания от него кандидат за да остане неговия вот в
тайна за всички останали;
3. излиза от кабината (преградите на тестовия център) и сам
пуска попълнената бюлетина в избирателната кутия.
Глава трета.
ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ
Действия преди отваряне на избирателната кутия
Чл. 14. (1) След края на изборното време председателят на
избирателната комисия обявява гласуването за приключило.
(2) Неизползваните и сгрешените бюлетини се преброяват
преди отваряне на избирателната кутия, опаковат се поотделно, запечатват се
с хартиена лента и се отстраняват от масата за броене. Техните номера се
описват в протокол.
(3) Допускат се наблюдатели на преброяването, които могат да
бъдат представители на Съвет на настоятелите на държавния университет,
Омбудсман на университета, Съвет на старейшините на университета,
национално представителните синдикални организации които имат секции в
университета.
Отстраняване на вещи преди отваряне на избирателната
кутия
Чл. 15. (1) Преди отваряне на избирателната кутия от масата се
отстраняват всички вещи.
(2) Само един член по решение на комисията има достъп до
бюлетините и под наблюдението и контрола на останалите членове се
извършва преброяването.

МОТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ ИЗБОРНИ ПРАВИЛА:

Принципът на „академична автономия“ не само не изключва пълноценното
осигуряване на тайната на гласуването при преки избори за ръководни органи на
държавното висше училище, но и изрично изисква и задължава изборите за ръководни
органи да са „тайни“ (например изборът по чл.26“д“, ал.4 от Закон за висшето
образование - избор на ръководител на катедра или изборът по чл.26, ал.5, т.2 и 3 от
Закон за висшето образование, за декан на факултет и членове на факултетния съвет).
Тайната на гласуването е легален термин в българското право, нормативно
дефиниран в Изборния кодекс, така че не може да има спор какво е неговото значение.
При всички случаи, с правила или без правила, предвидени във
вътрешноуниверситетските правилници, нарушаването на тайната на гласуването води
до недействителност на проведения избор във висшето училище на основание
цитираните по-горе разпоредби от Закона за висшето образование.
Нарушаването на тайната на вота нарушава конституционното право на
преподавателя който е гласувал, като засяга свободата на неговата съвест, гарантирана
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по чл.37, ал.1 и чл.38 от Конституцията на Република България във връзка с чл.26,
ал.5, т.2 и 3 от Закона за висшето образование относно осигуряването на тайната на
гласуването и чл.36“а“ и чл.37 от Закона за висшето образование относно процедурата
на гласуването.
Обжалването на резултатите от академичния избор заради нарушена тайна на
вота ще се реализира чрез жалба до административния съд, в чийто район се намира
държавното висше училище. Жалбата ще се подаде на основание чл.38 от Закона за
висшето образование, като искането ще бъде съдът да прогласи недействителността на
резултатите от проведения академичен избор. Никъде и никога в българското право не
е имало нормативна разпоредба или съдебна практика, според която избирателят сам
да трябва да си осигури тайната на вота. Обратното, нормативните разпоредби и
съдебната практика на 100% задължават изборният орган да гарантира и осигури
тайната на вота на избирателя. Ако това не се случи, дори и тайната на вота да не е
нарушена, изборът е невалиден. Казано с други думи, ако избирателят не е ограничен с
изборна кабина или прегради в изборното помещение от останалите присъстващи, то
изборът е недействителен, тъй като не може да се докаже, че тайната на вота е
гарантирана, така както изисква чл.26, ал.5, т.2 и 3 от Закона за висшето образование.
Относно чл.4 от настоящите изборни правила, то чл.38 от Закона за висшето
образование във връзка с чл.59 от Административнопроцесуалния кодекс изискват
административния акт, каквото представлява решението на катедрата за номиниране
на член на факултетен съвет, да бъде мотивиран. Мотивите за номинация на кандидата
стават и мотиви на решението на катедрата за неговото номиниране пред общото
събрание на факултета. Липсата на мотиви прави номинацията недействителна на
основание чл.146 от Административнопроцесуалния кодекс и това води до
недействителност на проведения избор за всеки такъв „избран“ кандидат при съдебно
обжалване.
Разпоредбите на настоящите правила за провеждане на избори на
ръководни органи на факултети в държавни университети са заимствани от
Изборния кодекс. Това е така, защото термина „тайно гласуване“ по чл.10 от
Конституцията на Република България дефиниран в Изборния кодекс и термина
„тайно гласуване“ по чл.26, ал.5, чл.26д, чл.29 от Закона за висшето образование
напълно съвпадат. Не може в първия случай да се спазват стриктни правила
включващи изборни кабини и гарантиране на тайната на вота, а във втория
случай да няма никакви гаранции за тайна на вота, нито изборни кабини.
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