
УСТАВ
НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ФЕГ”АНТОАН дьо

СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ”

РАЗДЕЛ І
СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 1 Ученическият съвет е демократична структура, нерелигиозна и политически независима, включваща
представители от всички випуски на ФЕГ “Антоан дьо Сент-Екзюпери”. В нея членуват младежи, които
развиват и популяризират идеята за ученическото самоуправление.
Чл. 2 (1) Членовете на Ученическият съвет осъществяват комуникация помежду си, информират се за
предстоящи заседания, внесени предложения и идеи, събития, инициативи и различни възможности,
изказват свое мнение по теми и въпроси и отправят свои предложения в група във социалните мрежи, в
която членуват.

(2) Социалните мрежи на Ученическият съвет се администрира от председателя и
заместник-председателите на организацията.

РАЗДЕЛ ІІ
СТРУКТУРА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 3 Основна структура на управление на Ученическия съвет, който осъществява контакт с отделни учебни
заведения, организации и институции, излага, аргументира и защитава пред тях решенията на съвета и
предложенията на неговите членове. Отговаря за дейността на Ученическия съвет, следи за спазването на
реда, контролира организацията около събития и инициативи. Управителният съвет на Ученическия съвет
представя всяко свое предложение и идея на останалите официални членове и не предприема каквито и да
било действия, без да бъдат обсъдени и приети от мнозинството.
(1) При неспазване на задълженията, отговорностите и правилата за поведение на членовете на съвета
председателят има право да задвижи процедура по отстраняване на съответния член от състава на
Ученическия съвет.
Чл. 4 Председателят на Ученическия съвет е ученик, обучаващ се в даденото училище,представлява
Ученическия съвет пред учебни заведения, местни, национални и международни институции и
организации, ръководи заседанията на Ученическия съвет, следи за спазването на правата и задълженията
на членовете и за присъствието им на заседанията, провежда срещи с представители на различни
институции и организации и следва постигането на целите на Ученическия съвет.
Чл. 5 Заместник-председателите на Ученическия съвет са ученици, обучаващи се в даденото училище,
които изпълняват задълженията и отговорностите, които председателят на съвета е разпределил.
Заместник-председателите помагат на председателя в процеса на изпълнение на  задълженията му.
Чл. 6 (1) Всеки от официалните членове на Ученическия съвет може да отговаря за конкретна сфера от
дейността на организацията.
(2) Дейностите на съвета се определят съвместно на заседание в началото на новия мандат.

РАЗДЕЛ ІІІ
ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Чл. 7 (1) В Ученическия съвет имат право да членуват ученици и студенти с опит в извънкласни форми в
своето учебно заведение или извън него, от които:
- всички ученици от 8 до 12 клас



(2) В Ученическия съвет могат да членуват ученици, които на територията на учебното си заведение, са
заинтересовани по темата.
(3) Членството в Ученическия съвет не възпрепятства участие в други неправителствени структури и
неформални групи.

РАЗДЕЛ ІV
НАПУСКАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ ОТ УС ФЕГ “Антоан дьо Сент-Екзюпери”

Чл. 8 (1) Процедурата по напускане на председател на Ученическия съвет се задвижва при следните случаи:
- при нежелание на лицето да заема позицията на председател, което се представя с подаване на

оставка на официално заседание;
- при трайна невъзможност за изпълнение на задълженията си;
- при нарушаване на правилата, регламентирани в Устава.

(2) При настъпването на един от случаите започва подготовка по организиране на избори за нов
Управителен съвет.
Чл. 9 (1) Процедурата по напускане на заместник-председател на Ученическия съвет се задвижва при
следните случаи:

- при нежелание на лицето да заема позицията на заместник-председател, което се представя с
подаване на оставка на официално заседание;

- при трайна невъзможност за изпълнение на задълженията си;
- при нарушаване на правилата, регламентирани в Устава.

(2) При настъпването на един от случаите започва подготовка по организиране на избори за
заместник-председател.
Чл. 10 Процедурата по напускане на официален член на Ученическия съвет се задвижва при следните
случаи:

- при нежелание на лицето да членува в Ученическия съвет;
- при трайна невъзможност за изпълнение на задълженията си;
- при нарушаване на правилата, регламентирани в Устава.
- при задвижена от председателя процедура по отстраняване.

РАЗДЕЛ V
ДЕЙНОСТ И ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 11 (1) Официалните заседания на Ученическия съвет се провеждат два пъти седмично, като се свикват
от председателя на съвета, който определя дата и час за провеждане на заседанието и уведомява всички
членове на съвета не по-късно от 3 дни преди провеждането на заседанието.
(2) Дневният ред на заседанието се формира от предложенията на всички официални членове на съвета,
които се изпращат на председателя не по-късно от 1 ден преди провеждането на заседанието. Председателят
на съвета обобщава и систематизира предложенията и съставя окончателния дневен ред за заседанието,
който представя в момента на започването му. В случай на голям брой предложения председателят има
право да избере кои от предложенията да бъдат коментирани на официалното заседание. За останалите
предложения може да бъде свикано извънредно заседание.
(3) След всяко заседание Управителният съвет изготвя протокол, в който описва дневния ред от провеждане
на заседанието.
(4) Присъствието на членовете на официалните заседания се проследява и отразява от председателя на
съвета.
(5) При невъзможност на член на организацията да присъства на официално заседание, той трябва да
уведоми председателя при първа възможност, а отсъствието му да бъде извинено от Управителния съвет до
седмица след провеждането на заседанието.
(6) При неспазване на процедурата по ал. 5 отсъствието се вписва в присъствен списък.
(7) В началото на новия мандат отсъствията на членовете на Ученическия съвет биват нулирани.

РАЗДЕЛ VІ
ГЛАСУВАНЕ

Чл. 12 (1) Гласуване може да се осъществява на всяко заседание (официално и извънредно).
(2) Предложение и решение се счита за прието при събрани минимум 50% от гласовете на присъстващите
членове, упражнили право на глас.



(3) Право на глас в изборите за председател имат тези членове, присъствали на поне 30% от заседанията от
членуването си в организацията.
Чл. 13 (1) За да се проведе гласуване за приемане на настоящия Устав е необходимо присъствието на
минимум 50% от регистрираните членове на съвета.
(2) Уставът се счита за окончателно приет при събрани минимум 75% от гласовете на членовете, упражнили
правото си на глас, на второ четене.
(3) След приемането на Устава на Ученическия съвет всеки от членовете е длъжен да се запознае с него и да
спазва определените изисквания.
Чл. 14 (1) Предложения за промени в Устава на Ученическия съвет имат право да внасят всички членове на
съвета на всяко заседание.
(2) Промяната се счита за приета при събрани 75% от гласовете на членовете, упражнили правото си на
глас.

РАЗДЕЛ VII
РАБОТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

Чл. 15 Вследствие на извънредна епидемиологична обстановка в страната работата на организацията се
провежда спрямо разпоредбите на отговорните власти в хибридна или изцяло в електронна среда от
разстояние, а всички взети решения с кворум са валидни.


