
 1 

Средно училище за хуманитарни науки и изкуства 

“Константин Преславски” Варна 

 

 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ 

 

 

I. Общи положения 

 

Чл. 1. За прилагане и спазване на Етичния кодекс се създава Етична комисия. 

Чл. 2. Комисията е независим експертен и консултативен орган, който е 

създаден и упълномощен да следи спазването на нормите на Етичния кодекс на 

училищната общност в СУ за ХНИ ”К. Преславски”. 

 

II. Състав и функции на Етичната комисия 

 

Чл. 3. Етичната комисия е съставена от представители на служителите, 

родителите и учениците. Състои се от 7 члена, които се ползват с авторитет и 

доверие сред общността. 

Чл. 4. Етичната комисия се избира на заседание на Педагогическия съвет, като 

в него с право на съвещателен глас могат да участват представители на 

родителите и учениците. 

Чл. 5. Етичната комисия взема решенията си с обикновено мнозинство. 

Чл. 6. (1) Членовете на Етичната комисия са длъжни да присъстват на 

заседанията, да участват в обсъжданията, както и да пазят в тайна всички факти 

и обстоятелства, станали им известни по време на осъществяване дейността на 

Комисията. 

(2) Комисията основава своите решения върху факти, които нейните 

членове са събрали и проверили по съответния ред. 

(3) Не се разгласяват без разрешение на Етичната комисия сведения и 

обстоятелства, станали известни при заседанията на Комисията. 

 

III. Заседания на Етичната комисия 

 

Чл. 7. Етичната комисия се свиква на заседания по инициатива на Председателя 

или по искане на всеки един от членовете ѝ. 

Чл. 8. Заседанията на Етичната комисия са редовни, ако на тях присъстват 2/3 от 

членовете ѝ. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, а гласуването е 

явно. 

Чл. 9. На заседанията по решение на Етичната комисия могат да присъстват и 

лица, имащи отношение по случая. 

 

IV. Процедура по разглеждане на постъпили сигнали 
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Чл. 10. (1) Етичната комисия може да бъде сезирана писмено. 

(2) Етичната комисия не приема и не разглежда анонимни сигнали. 

Чл. 11. Сигнал до Етичната комисия има право да подаде всяко лице, засегнато 

вследствие нарушаване на Етичния кодекс на училищната общност в СУ за 

ХНИ ”К. Преславски”. 

Чл. 12. Лицето, срещу което има постъпил сигнал в Етичната комисия, има 

право да бъде уведомено и запознато с него. 

Чл. 13. Етичната комисия уведомява писмено директора за сигнала, събраните 

доказателства и препоръките на Комисията. 

Чл. 14. Констатираните от Комисията нарушения на Етичния кодекс на 

училището се вземат предвид при формиране на оценката при атестирането на 

съответните лица. 

 

V. Заключителни разпоредби 

 

Чл. 15. Етичната комисия е длъжна да отчита дейността си веднъж годишно 

пред Педагогическия съвет на СУ за ХНИ ”К. Преславски”. 

Чл. 16. Изменения и допълнения в този Правилник се извършват по реда на 

неговото приемане. 


