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Дял първи
Цели, функции и правомощия на Ученическия съвет
Глава първа
Основни положения
Член 1: Ученическият съвет /УС/ на Националната гимназия за
древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ е доброволна
организация на учениците от НГДЕК, които са запознати с настоящия
Устав и го приемат. Тя действа в съответствие с Правилника на НГДЕК,
Конституцията и законите на Република България и Международните
конвенции за правата на човека и на детето.
Член 2: УС е организация, създадена съгласно чл.134, т.7 от ППЗНП.
Неговата основна дейност е да представлява и защитава интересите на
учащите в НГДЕК пред ръководството на Гимназията, Педагогическия
съвет и Училищното настоятелство. Целта на УС е да изразява позициите
на учениците в НГДЕК, да защитава техните интереси и да ги сплотява.
Член 3: Другите функции на УС са:
1. Да внася в Педагогическия съвет предложения за
извършване на допитвания до учениците по въпроси, касаещи учебния
процес.
2. Организацията и реализирането на проекти, свързани с
учебния процес, както и на извънкласни занимания, които да засилват
контактите между учащите и да издигат престижа на училището;
3. Съхраняването на традициите на гимназията
4. Представяне и популяризиране на постиженията на
учениците от НГДЕК;
5. Създаване на връзки с други ученически организации.
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Член 4: Ученическият съвет е отделна от ръководството на НГДЕК,
преподавателите в нея и от Училищното настоятелство организация, която
работи на принципа на демократичното решаване на възникналите
проблеми. Във всички свои действия тя трябва да се информира за
позицията на учащите в НГДЕК чрез своите членове.
Член 5: Ученическият съвет изразява мненията само на учениците в
НГДЕК и не допуска в своята работа да се ръководи от мнението на
преподавател(и) или ръководството на НГДЕК.
Член 6: УС се стреми да изглажда противоречията в позициите на
различните випуски, класове и ученици, както и да работи на принципа за
консенсус между своите членове и ученическата общност в НГДЕК като
цяло.
Член 7:
1. Всеки ученик има право да се откаже от това да бъде
представляван, в случай че:
- внесе писмена декларация до УС
- присъства, но не гласува по време на изборите за представители
(секретарят на УС води отчет за негласувалите)
2. Отказалият се може да получи обратно представителство,
ако внесе декларация с такова искане
Член 8: УС е длъжен по презумпция да организира ежегодните за
НГДЕК събития и мероприятия.
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Глава Втора
Задължения и права на членовете
Член 9: Членовете на УС, които са избрани от учениците на НГДЕК,
трябва да спазват Правилника на НГДЕК и да се стараят да служат за
пример на своите съученици.
Член 10: Членовете на УС се задължават да не:
1. Провокират междуличностни конфликти;
2. Уронват достойнството и авторитета на учителите или на
своите съученици;
3. Допускат дисциплинарни наказания
4. Злоупотребяват с доверието на класа, който ги е избрал.
5. Пропускат повече от три поредни редовни заседания на УС
без уважителна причина и предварително известяване за своето
отсъствие.
Член 11:
1. При нарушаване чл. 10, т. 3 и т. 5, провинилият се бива
отстранен от съвета и в класа му в 7-дневен срок се провеждат нови
избори
2. При нарушаване на останалите точки от член 10, съветът
изпраща свои представители до класа на провинилия се, които трябва да
уведомят неговите избиратели за извършените нарушения
Член 12: Позиция на член на УС не може да се приема за позиция
на целия Съвет, докато не бъде одобрена от Събранието на УС.
Член 13: Членовете на УС имат право да бъдат избирани във
вътрешните му длъжности на управление според този Устав.
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Член 14:
1. Членовете на УС имат право да присъстват на
педагогическите съвети на НГДЕК според условията, посочени в чл.
147, ал. 2 от Правилника на НГДЕК. Това присъствие става по ред,
установен в този Устав.
2. Членовете и председателят на УС имат право да поставят
пред директора на НГДЕК въпроси, свързани с актуалните
обстоятелства около учениците и учебния процес.
Член 15: Членовете и председателят на УС имат право да изискват
информация относно Правилника на НГДЕК и учебния процес от
ръководството на НГДЕК и от преподавателите. Получаването й се
извършва според чл. 100, т. 2 от Училищния Правилник
Член 16: Членовете на УС са отговорни за своите действия в това си
качество пред Събранието на УС и учениците в НГДЕК, които са ги
избрали.
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Дял Втори
Управление на Ученическия съвет
Глава Трета
Събрание на УС
Член 17:
1. Събранието на УС е основен орган на неговото управление.
То се състои от всички членове на УС, които са избрани от отделните
класове.
2. Членовете на Събранието на УС са най-много 45:
- всеки клас избира по двама представители
3. Тези от класовете, които не изпратят свои представители, се
смятат за съгласни с всички решения, които УС взима.
4. Когато един клас излъчи само един представител, този
представител има право на два гласа в съвета
5. Съставът на всяко Събрание на УС се утвърждава на
първото заседание на Събранието за мандата.
Член 18: Основни функции на Събранието на УС са:
1. Да дискутира актуални проблеми, свързани с развитието на
училището и учениците, учебния процес и училищния живот
2. Да внася в Педагогическия съвет предложения за
извършване на допитвания до учениците по въпроси, касаещи
учебния процес по реда описан в чл. 100 , т.7 от Училищния
Правилник
3. Да прави промени в Устава според процедурата, описана в
глава девета от този Устав.
Член 19: Мандатът на Събранието на УС е една учебна година
Член 20: Заседанията на Събранието на УС биват първо за мандата
му, редовни, извънредни, отчетни.
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Член 21: Първото за мандата заседание на УС се свиква на първия
учебен ден, след деня на изборите за представители, по време на Час на
класа.
Член 22: Редовно заседание на Събранието на УС се свиква:
1. От председателя, след установяване на дневен ред, по време
на Час на класа. Членовете на УС се уведомяват за това в разумен
срок;
2. Задължително най-малко един ден преди всеки
Педагогически съвет и на него се обсъжда позицията на УС на
предстоящия съвет.
Член 23: Извънредно заседание на Събранието на УС се свиква от
председателя, когато възникнат неотложни въпроси, които изискват обща
позиция и действия на УС.
Член 24:
1. За да се проведе заседание на Събранието на УС е
необходимо да присъстват поне 50% + 1 от неговите членове.
2. Ако необходимият брой членове не бъде събран, заседанието
се пренасрочва за следващия учебен ден.
Член 25: Събранието на УС гласува по следната процедура:
1. Провежда се гласуване на всички присъстващи; ако
половината от присъстващите плюс един са за дадено решение, то се
приема за одобрено от събранието;
2. Председателят и заместник-председателят на УС имат право
на еднократно вето (всеки от тях) на гласуваните от УС решения и да
ги върнат за обсъждане на следващото редовно заседание. Ако на
това заседание решението се приеме отново, то влиза в сила.
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Член 26:
1. Събранието на УС може да гласува следните документи:
предложения, декларации, молби и решения.
2. Събранието на УС може да създава комисии (временни и
постоянни) по различни въпроси. Тяхната дейност и състав се
уреждат по предложение на председателя и последвало одобрение на
Събранието.
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Глава Четвърта
Отчетно събрание
Член 27: В края на всеки учебен срок, в дата и по ред, определен от
председателя, се свиква Отчетно събрание на УС. Това става след
публично обявяване във всички класни стаи и достъпът до това събрание е
свободен за ученици, учители, ръководството на НГДЕК и родители.
Член 28: На това заседание УС излиза с обща позиция, обсъдена в
последното за срока редовно заседание на Събранието. Тя се излага от
председателя на УС.
Член 29: След изказването на председателя право на изказване има
всеки от присъстващите. Редът за това се определя от секретаря.
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Глава Пета
Председател и заместник-председател на УС
Член 30: Основна задача на председателя е да координира работата
на членовете на УС, да защитава общите позиции на учениците и да го
представлява пред ръководството на НГДЕК и други институции.
Член 31:
1. Председателят и заместник-председателят се избират чрез
избори (гласуване) от Събранието на УС
2. Кандидатурите се гласуват отделно и независимо една от
друга
3. За председателския пост могат да кандидатстват и да бъдат
избирани само ученици от 10-ти и 11-ти клас
4. Мандатът на председателя и на неговия заместник е една
година – от избирането им до края на следващите избори за
председател, които се назначават и провеждат от УС в последния
месец на всяка учебна година
Член 32:
1. Председател и заместник-председател не могат да бъдат едно
и също лице.
2. Гласува се анонимно с предварително номерирана и
подпечатана от секретаря бюлетина, в специално отредена урна
3. Победител в изборите е кандидатът за когото са пуснати
повечето валидни бюлетини
4. Изборната комисия, която следи за правилното протичане на
изборите и брои гласовете, се председателства от секретаря на УС и
в нея участват застъпниците, излъчени от всяка кандидат-двойка.
Комисията води протокол при преброяването на бюлетините и всеки
от членовете й се подписва под него.
Член 33: Председателят ръководи заседанията на УС и отговаря за
тяхното навременно свикване и нормално протичане.
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Член 34: Председателят назначава избори за съветници във втория,
по програма, Час на класа след началото на учебната година и следи за
нормалното им протичане.
Член 35: Председателят може да назначава отговорници на работни
комисии, които селектират състава на комисиите и извършват възложените
им дейности по организацията на събития и мероприятия и непосредствено
се отчитат на ръководството на УС. Учениците, които ръководят и
участват в работните комисии, имат право да запишат в характеристиките
си, че са участвали активно в дейности на УС.
Член 36: Председателят има задача при провеждането на
Педагогически съвет да действа съобразно с процедурата по глава седма от
този Устав.
Член 37: При отсъствие на председателя, всички негови функции се
поемат от заместника му.
Член 38:
1. За председателя и заместник-председателя важат всички
разпоредби
2. Отговорностите на председателя включват и конкретните му
задължения според този Устав, както и адекватното представяне на
интересите на учениците по належащи въпроси според чл. 27 от този
Устав.
3. При нарушение на т.1 и 2 председателят подлежи на
процедура по член 59 от този Устав.
4. Всички разпоредби на настоящия член са валидни и за
заместник-председателя на УС.
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Глава Шеста
Секретар, касиер и одитор на УС
Член 39: Секретарят на УС се грижи за документацията. Длъжността
на секретаря не може да се застъпва с други длъжности в УС.
Член 40: Секретарят се избира на първото заседание на Събранието
на УС след изборите за представители с мандат от една година (от
избирането си до следващото първо заседание), с мнозинство според член
25 и след изричното съгласие на кандидата.
Член 41: Документацията на УС включва само окончателно
одобрени решения и кратки протоколи от заседанията. И двете се
напечатват и съхраняват в електронен и хартиен вариант.
Член 42: В края на учебната година документацията се оставя в
сградата на НГДЕК.
Член 43: Секретарят оглавява комисията, която брои гласовете на
изборите за председател
Член 44: Касиерът на УС се грижи за финансите. Длъжността на
касиера не може да се застъпва с други длъжности в УС.
Член 45: Касиерът се избира на първото заседание на Събранието на
УС след изборите за представители с мандат от една година (от избирането
си до следващото първо заседание), с мнозинство според член 25 и след
изричното съгласие на кандидата.
Член 46: Касиерът е длъжен да води отчет за финансите на УС, с
които той разполага и да го представя пред Събранието на УС,
своевременно, при нужда.
Член 47: Одиторът на УС се грижи за спазването на разпоредбите по
този устав при всяко заседание (справка – член 20). Длъжността на одитора
не може да се застъпва с други длъжности в УС.
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Член 48: Одиторът се избира на първото заседание на Събранието на
УС след изборите за представители с мандат от една година (от избирането
си до следващото първо заседание), с мнозинство според член 25 и след
изричното съгласие на кандидата.
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Глава Седма
Присъствие на Педагогическия съвет
Член 49: Представители на УС имат право на присъствие на
Педагогическия съвет на НГДЕК по реда на член 147, ал. 2 от Правилника
на НГДЕК.
Член 50: Председателят се осведомява относно дневния ред на
Педагогическия съвет при обявяването на датата за такъв и предлага двама
представители на Събранието на УС за присъствие.
Член 51: Според чл. 22, т.2 от този Устав преди Педагогическия
съвет е необходимо да се проведе заседание на Събранието на УС за
изработване на общи позиции.
Член 52: На това събрание се одобряват представителите,
предложени от председателя или се предлагат други. Те трябва да изразят
лично съгласие.
Член 53: Установяват се общи позиции с мнозинство според член 25
и избраните от УС представители са длъжни да присъстват на
Педагогическия съвет като представят и защитават гласуваните позиции,
независимо от личното си мнение.
Член 54: На първото редовно заседание след Педагогическия съвет
представителите по чл. 51 се отчитат пред Събранието на УС.
Член 55: УС не ограничава правото на учениците да се представят
лично пред Педагогическия съвет по въпроси, които се отнасят лично до
тях.
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Глава Осма
Избиране, отстраняване и смяна на членове на УС
Член 56: Изборите за съветници в УС се организират във втория, по
програма, Час на класа след началото на учебната година.
Член 57: Изборната процедура за представители на класовете е
следната:
1. Гласуването може да става само за ученици, които изявят
желание да участват в УС.
2. Гласуването по класове става писмено и анонимно.
3. В това гласуване не могат да участват и да бъдат избирани
отказалите се от УС според член 8.
4. Всеки друг ученик в класа гласува с една бюлетина, в която
посочва двама кандидати.

Член 58: Ако член на УС нарушава този Устав, той трябва да бъде
отстранен:
1. Ако е в нарушение на чл. 10, т. 3 и т. 5 от Устава – при
следващото редовно заседание на УС, след направено
предупреждение.
2. Ако е в нарушение на други точки, след като представители
на съвета докладват неговите нарушения пред класа му и дадат
възможност на класа да организира нови избори, ако повече от
половината присъстващи гласуват за това
3. В обстоятелствата на точки 1 и 2, в класа на отстранения се
организират избори за нов представител, в следващия учебен
вторник.
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Член 59: Председателят, заместник-председателят, секретарят,
касиерът и одиторът на УС могат да бъдат отстранени според следната
процедура: по предложение на съветник и последвало решение на повече
от половината присъстващи при 75% кворум.
Член 60: Председателят, заместник-председателят, секретарят,
касиерът и одиторът могат да се откажат от своите длъжности по
собствена инициатива. Освободилият длъжността е длъжен да
продължи да я заема до избирането на друг ученик на неговото
място.
Член 61: Ако даден пост бъде овакантен се действа по следната
процедура:
1.Председателят бива заместен от заместника си до провеждане
на нови избори, които съветът трябва да назначи за първия учебен
вторник след овакантяването на поста.
- новоизбраният председател довършва мандата на преждевременно
освободилия длъжността
2. Нов заместник-председател се назначава от председателя на
същото заседание
3. Секретар се избира на същото заседание според член 40.
4. Ако до края на мандата остават по-малко от два месеца, не се
провеждат избори по точка 1, а заместник-председателят поема
функциите на председател. Ако заместник-председателят откаже,
съветът избира изпълняващ длъжността.
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Дял Трети
Други разпоредби
Глава Девета
Промяна на Устава и приемане на нов такъв
Член 62: Процедура за промяна на Устава или приемане на нов може
да се инициира само на Извънредно или Отчетно събрание на УС.
Член 63: При 75% кворум събранието може да реши да назначи
Уставно събрание; То протича по следния ред:
1. Всеки клас трябва да излъчи по двама представители.
2. Гласуването ще бъде писмено и анонимно.
3. Всеки ученик ще може да гласува за двама кандидати.
4. Ако ученикът не подкрепя нито един от кандидатите в класа
си, то той ще трябва да гласува с празен вот. (освен ако ученикът чрез
декларация не се е отказал от това съветът да защитава интересите му.)
5. За преброяването на вота във всеки клас учениците трябва да
изберат комисия от трима души, избрани чрез явен вот, които ще участват
като преброители. (Във случаите, когато някой ученик има съмнения, че
преброителната комисия не е безпристрастна, преброяването да се
извърши от всички кандидати, съвместно с класните ръководители.)
6. Първите двама кандидати от всеки клас, получили най-много
гласове, биват избрани за представители на класа си в Уставното събрание.
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Този Устав е приет от Първия временен ученически съвет на НГДЕК
„Свети Константин Кирил Философ” (05.2015г. – 10.2015г.) в ръководен
състав:
Председател: Александър Вълчев
Заместник-председател: Теодор Йоргов
Секретар: Теодора Мицева
Касиер: Илия Трифонов
Одитор: Марио Покровски

29.09.2015г.
гр. София
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