
София 1700, Студентски град, УНСС, каб. 1009 
тел./факс: 02/81 95 581, e-mail: admin@unwe-sc.org, web: www.unwe-sc.org 

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 
 

 
 
На основание чл. 70, ал. 1, т. 5, чл. 73, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето 

образование, чл. 86, ал. 4 от Правилника за дейността на УНСС и чл. 41 от Правилника 
за организацията и дейността на Студентския съвет при УНСС  

 
С В И К В А М 

 
1. Общо събрание на студентите от специалностите: ”Икономика на 

транспорта и енергетиката“, ”Икономика на транспорта“, ”Интелигентни 
транспортни системи“, ”Транспортен мениджмънт“, ”Транспортен бизнес“, 
”Енергиен бизнес“, „Бизнес логистика“, „Стопанска логистика“ и 
„Управление на веригата на доставките“ на 24 ноември (четвъртък) 2016 г. 
от 11.15 часа в зала 5007 при следния дневен ред: 

Избор на 2 (двама) представители в Общото събрание на УНСС, мандат 2015-2016 
Избор на 2 (двама)  представители в Общото събрание на УНСС, мандат 2017-2019 

 
2. Общо събрание на студентите от специалност "Политология“ – 3 и 4 курс - 

на 24 ноември (четвъртък) 2016 г. от 15.00 часа в зала 4005 при следния 
дневен ред: 

           Избор на представител в Общото събрание на УНСС, мандат 2015-2017 
           Избор на представител в Общото събрание на УНСС, мандат 2017-2019 

 
3. Общо събрание на студентите от специалностите: “Бизнес информатика”, 

„Статистика и иконометрия”, „Бизнес информатика със спец. 
Информационни технологии за бизнес анализи“, „Емпирични, социални, 
маркетингови и политически изследвания“ на 24 ноември (четвъртък) 2016 г. 
от 09:45 часа в зала 2065 при следния дневен ред: 

    Избор на представител в Общото събрание на УНСС, мандат 2015-2017. 
    Избор на представител в Общото събрание на УНСС, мандат 2017-2019. 
 

4. Общо събрание на студентите от направление "Политически науки" - 
специалности "Международни отношения" и „Европеистика“-  на 24 
ноември (четвъртък) 2016 г. от 15.00 часа в зала 2013 при следния дневен 
ред: 

    Избор на представител в Общото събрание на УНСС, мандат 2015-2017 
    Избор на представител в Общото събрание на УНСС, мандат 2017-2019. 
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5. Общо събрание на студентите от ПН „Право“ и специалност ”Право" на 25 
ноември (петък) 2016 г. от 10.00 часа в аула „Максима“ при следния дневен 
ред: 

    Избор на представители в Общото събрание на УНСС, мандат 2015-2017 
    Избор на представители в Общото събрание на УНСС, мандат 2017-2019 
 

6. Общо събрание на студентите от специалностите: „Икономика“, 
„Макроикономика“, „Политическа икономия“, „Икономическа социология и 
психология“  на 28 ноември (понеделник) 2016 г. от 16.30 часа в зала 4007 
при следния дневен ред: 

Избор на представител в Общото събрание на УНСС, мандат 2017-2019. 
 
7. Общо събрание на студентите от специалностите: „Администрация и 

управление с преподаване на английски език“, „Бизнес информатика и 
комуникации с преподаване на английски език“, „Икономика на околната 
среда с преподаване на английски език“, „Икономика на туризма с 
преподаване на английски език“, „Интелектуална собственост и бизнес с 
преподаване на английски“, „Финанси и счетоводство с преподаване на 
английски език“, „Икономика с преподаване на английски език“, „Бизнес 
икономика с преподаване на английски език“, „Международни 
икономически отношения с преподаване на английски език“, „Маркетинг и 
стратегическо планиране с преподаване на английски език“ на 28 ноември 
(понеделник) 2016 г. от 15.30 часа в зала 2013 при следния дневен ред: 

Избор на представители в Общото събрание на УНСС, мандат 2017-2019 
 
8. Общо събрание на студентите от специалностите „Администрация и 

управление с преподаване на английски” и „Икономика на туризма“ на 28 
ноември (понеделник) 2016 г. от 11:15 часа в зала 3036 при следния дневен 
ред: 

Избор на представител в Общото събрание на УНСС, мандат 2017-2019. 
 
9. Общо събрание на студентите от ПН “Администрация и управление" на 28 

ноември (понеделник) 2016г. от 09.30 часа в аула „Максима“ при следния 
дневен ред: 

           Избор на представители в Общото събрание на УНСС, мандат 2017-2019 
 

10. Общо събрание на студентите от ПН “Финанси, счетоводство и контрол" на 
29 ноември (вторник) 2016 г. от 15.00 часа в аула „Максима“ при следния 
дневен ред: 

           Избор на представители в Общото събрание на УНСС, мандат 2017-2019. 
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11. Общо събрание на студентите от специалностите: ”Икономика на човешките 
ресурси”,“Застраховане и социално дело”, ”Икономика на осигурителните 
системи” и „Здравословни и безопасни условия на труд“ на 29 ноември 
(вторник) 2016 г. от 14.15 часа в зала 2013 при следния дневен ред: 

            Избор на представители в Общото събрание на УНСС, мандат 2017-2019. 
 

Съгласно чл. 41, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на 
Студентския съвет, Общо събрание е валидно и взима решение, ако на него присъстват 
половината от студентите в специалността плюс един. Неприсъствието на същите се 
счита за отказ от правото за участие на учащите се в процеса на студентското 
самоуправление. При липса на кворум събранието се отлага с 1 час, след което взима 
решения с обикновено мнозинство от присъстващите, независимо от броя им. 

Забележка: Легитимирането на учащите се в горепосочените зали ще се 
извършва само със студентска книжка. За членове на Общо събрание не могат да бъдат 
избирани студенти, прекъснали или прекъсвали обучението си поради слаб успех в 
съответната образователно-квалификационна степен (ОКС) и имат среден 
семестриален успех до завършен семестър не по-нисък от „добър” (4.00). За 
студентите, обучаващи се в първи семестър на ОКС „магистър”, се отчита входящия 
успех от класирането им. За целта е необходимо да бъде предоставено уверение на 
Общото събрание, доказващо горепосочените основания. 

 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

      СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ УНСС: 
         ДЕНИС ДИМИТРОВ 
 


