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При осъществяване на учебната и научноизследователската си дейност в 
университета студентите и докторантите следва задължително да се ръководят от 
общите правила за култура на поведение в обществото и от правилата за поведение 
в БСУ, регламентирани с действащите вътрешни правила, инструкции и заповеди на 
Президента и на Ректора на БСУ. 

Спазвайки установените норми и правила за поведение, студентите и 
докторантите ще демонстрират своята етичност и лоялност към БСУ и ще 
допринесат на практика за издигане и опазване на доброто име и авторитета на 
университета в обществото. 

 
Чл. 1. Настоящият правилник е изготвен в съответствие със закона за 

висшето образование и действащите в университета правилници, вътрешни правила 
и инструкции: 

1. Правилник за дейността на БСУ. 
2. Правилник за организация на учебната дейност в БСУ. 
3. Правилник за вътрешния ред и обслужване на читателите в 

университетската библиотека. 
4. Вътрешни правила за организация на физическата охрана на БСУ. 
5. Вътрешни правила за пожарна и аварийна безопасност и гражданска 

защита. 
6. Вътрешни правила за използването на мрежовите и интернет услуги в 

БСУ. 
7. Инструкция за безопасна работа в компютърните зали. 
8. Правила за ползване на компютърните зали на БСУ. 
9. Вътрешни правила за безопасни и здравословни условия за 

възпитание, учение и труд. 
 
Чл. 2. Всеки студент и докторант е длъжен: 
1. Стриктно да спазва регламентираните разпоредби в действащите 

вътрешни правила, инструкции и заповеди, утвърдени от органите за управление. 
2. Да не провежда политическа и религиозна дейност на територията на 

БСУ. 
 

3. При пребиваването си в университета да съблюдава общоприетите 
правила за култура и етика на поведение. 

4. Да идва в университета и влиза в час в приличен външен вид. 
5. По време на занятия и изпити да не носи шапка, забрадка или 

служебна униформа. 
6. Да поддържа висока хигиена. 



7. В края на учебните занятия при излизане от учебната зала да подреди 
масите, столовете и другото обзавеждане в първоначалния им вид, както при 
влизането в учебната зала. 

8. Да опазва книжния фонд, предоставен му за ползване от 
университетската библиотека. 

9. Да се явяват системно подготвени за съответните занятия. 
10. Да уважават авторитета и достойнството на преподавателя. 

 
Чл. 3. В сградата на БСУ НЕ Е РАЗРЕШЕНО: 
1. Влизането или оставането на органите на сигурността и обществения 

ред без съгласието на академичното и на административното ръководство, освен за 
предотвратяване на непосредствено предстоящо или започнало престъпление, за 
залавяне на извършителя му, както и в случаите на природни бедствия и аварии. 

2. Носене на огнестрелно, газово или хладно оръжие. 
3. Тютюнопушенето. 
4. Закусването, пиенето на кафе, сокове и газирани напитки в коридорите 

и в учебните зали. 
5. Поставянето на съобщения, реклами и други подобни извън 

определените за това места. 
6. Местенето на мебели, маси и столове от една зала в друга. 
7. Ползването на осветление без нужда (през светлата част на деня). 
8. Влизането в сградата и явяване на занятия в нетрезво състояние или 

след употреба на наркотични вещества и опиати. 
9. Влизането в сградата и явяване на занятия в болестно състояние и при 

симптоми на заразна болест. 
10.  Да се бяга, крещи, свири, говори високо или слуша музика по 

коридорите и учебните зали. 
11.  Да се сяда на радиаторите и парапетите. 

 
Чл. 4. При констатирани нарушения нарушителите се санкционират, 

съгласно разпоредбите на Правилника за дейността на БСУ. 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 
Правилникът е приет на заседание на АС на БСУ с Протокол № 1 от 

11.02.2005 г. и допълнен с Протокол № 1 от 11.03.2011 г. 
 
 


