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Настоящите предложения са резултат от дългогодишни наблюдения и участие във 

Висшето образование, в частност на това във Философски Факултет на СУ. Общата 

изходна предпоставка за тях е признаването на невъзможността за Реформа на 

студентското представителство и неговото финансиране в рамките на настоящия закон. 

Регулацията на този закон, независимо от механизмите заложени за контрол и 

изборност, залага и реално доведе до свръхцентрализация на власт в Студентските 

съвети и техният върховен орган НПСС – както политическа, така и финансова. 

Независимо от добрите интенции на Закона, които целят да дадат механизми за участие 

на Студентите в академичния и образователен живот, за съжаление той предизвика 

създаването на кухи административни структури, които само символично и абстрактно 

представляват интересите на студентските общности. Веднъж създадени, тези 

структури доведоха и до своеобразно приспиване на студентската активност както в 

сферите на вътрешния академичен живот, така и извън него. Смея да твърдя, че нито 

една инициатива довела до сериозен научен, академичен или граждански резултат не е 

била в резултат на тези структури, а напротив е била или на отделни личности-студенти 

или на самоорганизирали се клубове и групи, без власт по закон и с външно на 

университета финансиране. Гарантираната им привилегирована позиция от ЗВО на 

Студентските Съвети и НПСС ги прави казионни и съобразяващи се с властта – 

първите в рамките на Университетите, а вторите пред Изпълнителната власт. 

Подмяната на личностите или опитите за реформа отвътре на Студентските Съвети и 

НПСС са обречени на провал, тъй като противоречат на консерватизма и заложената им 

по ЗВО същност.  Затова тук предлагам един различен подход, свързан със 

задължителна промяна на ЗВО:  

 

Тъй като това по същество е предложение за децентрализация и плурализъм на 

представителството и финансирането на студентите, бих обобщил предложенията в 



следните изречения: 

Няма представителство на студентите като цяло, има представителство на 

различните университети. 

Създаване на Фонд Студенти към Университетите – сегашните проценти за НПСС 

и за Студентските Съвети да отиват съобразно някакъв принцип към различните 

университети. 

Как се разпределя този фонд на ниво университет е правомощие на различните 

университети. 

Има задължителна студентска квота в академичните и факултетните съвети, 

както е устроено и сега по закон, или по-висока.  – В момента квотата по ЗВО за 

Общо събрание на Университетите е не по-малка от 15 % за студенти и 

докторанти.  

Квотата се изпълнява чрез избори, на които могат да участват всички 

организации и студенти, но организацията им и начина на провеждане е 

правомощие на различните университети.  

 

1. Премахване на Националния орган на Студентските Съвети. Аргументи: 

Недостатъците на НПСС са свързани със свръхконцентрация на власт над 

представителството на студентите само от една монополна структура със собствен 

бюджет, фиксиран по ЗВО. Като такава тя е по-близка до един вид висша 

администрация, която се предполага, че управлява студентите – нещо само по себе си 

недопустимо като академична логика. Допускането на подобно представителство в ЗВО 

доведе до съществуването на орган, който функционира само в отношение с 

Управителната власт или Ректорските ръководства без да има какъвто и да е допир с 

интересите на студентите по университетите. И още – по-голямата част от проблемите 

на студентите са конкретни, касаещи техния университет, специалност, катедра, 

факултет, общежитие. Ако има нужда от представителство на национално равнище на 

Студентите, то винаги може да се правят спонтанни формални обединения между 

студентските организации по актуални болезнени въпроси, без да има нужда те да бъде 

решавани отгоре. Също така квотата за НПСС към Националния Съвет по студентските 

въпроси към МОН да бъде увеличена и разпределена към реални представители на 

Студентската общност от Университетите.  

2. Запазване на структурите на Студентските съвети по Университетите, но без 

собствено финансиране и гарантирано представителство както е досега по закон. 



За да се стимулира студентската активност и да се реализират не инициативите и 

проектите, които една организация е решила, че си заслужават, предлагам: 

3. Създаване на Фонд, в който да отиват парите заложени по закон за студентите 

(Сега по закон не по-малко от 1% от таксите за обучение в държавни 

Университети). Към този фонд както студентските съвети, така и всички останали 

организации, неформални и формални групи, а дори и отделни студенти да могат 

да кандидатстват. Със създаването на подобна структура отвъд Студентските Съвети 

ще се стимулира състезателния принцип и диференциацията на средствата. От своя 

страна това дава и шанс на Студентските Съвети да се изпълнят с легитимност и 

собствено да докажат, че могат да представляват поне една част от академичната 

общност. Но само и единствено в ситуация на конкуренция с различните от тях 

представители на студентската общност. Така по-интересните и по-конкурентни 

проекти, инициативи и кампании ще могат да получат реализация на принципа отдолу 

нагоре, а не както е досега – обратното.  

4. Такъв Фонд трябва да бъде управляван не от Студентските Съвети, нито пък 

собствено от университетската администрация, а от значими академични и 

обществени личности със сериозен научен и/или граждански авторитет. Важна 

част от него трябва да бъдат младите асистенти и докторанти на Университетите, 

предвид тяхната своеобразна близост, но и отдалеченост от бакалавърската и 

магистърската степен и студентската общност като цяло. Правомощие на 

Университетите е да решават как да бъде регламентиран този фонд.  

По проблема с представителността. Ако приемем, че финансирането на студентските 

инициативи ще бъде на един честен и състезателен принцип като описания по-горе, то 

неизбежно представителността на студентите в органите на Учебните заведения не 

може да бъде осъществявана както досега. А именно само и единствено от 

Студентските Съвети. Най-елементарният пример за възможен разрив на легитимност и 

представителността е ако по-голямата част от спечелилите инициативи са на други 

организации или личности, а пък Студентските Съвети продължат да представляват на 

академично и официално ниво студентите. За тази цел предлагам: 

5. Изборите за представители на Студентските Съвети да не бъдат осъществявани 

само от и за Студентски Съвет, а на тях да могат свободно да се конкурират и 

други формални и неформални организации или личности. С други думи на 

изборите за студентски представители да излизат различни лица с различни платформи, 

но не задължително от една организация, а и от други или просто индивидуално. Това 



от своя страна ще доведе до едно по-близко до действителността и по-легитимно 

представителство на студентите в различните академични органи. Допълнителна полза 

от една подобна мярка е повишаването на прозрачността и честността на участието на 

студентите в представителните академични органи и избори. Така например, както 

преподавателите гласуват на Академически Съвет по съвест или най-много 

защитавайки интереса на собствения си факултет, така и различни студенти от 

различни организации или просто личности, ще гласуват по своя воля или подобно на 

преподавателите, защитавайки интереса на конкретен факултет, специалност, на 

конкретно избрали го хора. И обратно – а не така както е практиката досега с едно 

общо решение на Студентския съвет всички студентски представители да гласуват по 

един начин или за един Ректор, което от своя страна отваря вратата за натиск и 

договорки между Съветите и Ректори или други академични и административни лица. 

Свидетелство за този колективен вот, продиктуван от високите етажи на Студентските 

съвети, се случва на всички Академически съвети. (Поне в СУ.) 

6. И последно – тъй като представителността на всички Факултети трябва да бъде 

гарантирана, независимо от конкурентния принцип на избиране на студентските 

представители трябва да бъде включен и квотен принцип, както функционира и до 

момента. Независимо дали концентрацията на по-активни студенти, студентски 

организации, Студентски съвети е по-висока в определен факултет или специалност, 

принципът на равновопоставеност между факултети и катедри трябва да бъде зачитан и 

спазван. Така например дори и във Философски Факултет на СУ да се конкурират 

няколко организации, няколко личности и Студентски съвет, независимо от това на 

база на избора на студентите като представители ще отидат само тези студенти с най-

много събрани гласа и само толкова, колкото определената квота за Университета 

позволява.  

7. Именно тези представители да имат право на участие в Консултативния орган 

към МОН, а не както досега НПСС. 

 

Всички тези предложения, считам, че ще доведат, освен до вече изтъкнатите ползи, но 

и до по-голямо студентско участие в техния собствен академичен живот, до повече 

инициатива, заинтересованост и включеност в общия живот на Академията. Тези 

предложения ще засилят ролята на самите студенти и на база на това на техните 

представители без да обособяват единни административни структури, склонни към 

собствено възпроизводство и близка до централната власт – била тя в Университетите 



или в Изпълнителната власт. Те са изцяло и само академични по дух настоявайки на 

няколко основни принципа – а именно власт на студента по университет и специалност 

– отдолу нагоре, а не обратно както е сега; плурализъм на представителството и на 

финансирането; състезателен, а не административен принцип, децентрализация и 

превенция от свръхконцентрация на власт и средства.  

 


