
У С Т А В 
НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

ПРИ ППМГ„ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - ГРАД СМОЛЯН 
 

 

I.  Основни начала 
 
     Чл.1 Ученическият съвет (УС) е форма на самостоятелно управление на 
учениците от ППМГ”Васил Левски”. 
    Чл.2 Ученическият съвет работи в съответствие със ЗПУО, нормативните и 

поднормативните документи, Държавните Образователни Стандарти на МОН и 

училищния правилник. 

    Чл. 3   Задачи: 
1. С цялостната учебно-възпитателна работа да се съдейства за придобиване на 

интелектуални умения, социална култура и гражданска ангажираност, необходими за 

пълноценен живот на учениците в постоянно променящите се обществени 

отношения.  

2. Да се създадат предпоставки за личностна мотивация и ангажираност  на 

учениците, за съзнателно и активно участие в учебно-възпитателния процес, в 

училищните и извънучилищните дейности и мероприятия.  

3. Да се работи целенасочено за формиране у учениците на гражданско  съзнание и 

социално поведение.  

4. Да се създадат подходящи условия и предпоставки за прилагане и  развитие на 

различни форми на ученическо самоуправление и  самоконтрол  чрез училищния 

Ученически съвет, ученическите съвети по класове и формираните във връзка с 

изпълнение на конкретни дейности комисии.  

    Чл.4  Цели УС   
1.  Да обединява и представлява учениците от училището.   
2.  Да дава гласност на проблемите на учениците.   
3.  Да защитава правата и интересите на учениците.   
4.  Да стимулира ангажираността в общоучилищния живот.  

 
5.  Да съдейства за изграждането на активна позиция към явления и 

процеси в общността.  
 

6.  Да участва активно в дейности, насочени към личностното развитие на 
учениците и поемане на отговорност.   

7.    Организиране на извънкласни занимания, състезания, конкурси и др.   
    Чл. 5  Ученическият съвет взаимодейства активно с:   

1. Класните ръководители и учителите;   
2. Училищното ръководство и Педагогическия съвет;   
3. Родителската общност и Училищното настоятелство.  

 
II.     Структура  
 
  Чл.6  Длъжности в УС:  

(1) Всички длъжности в УС имат мандат една година. Те са:  
1.  Председател – избира се чрез  гласуване.   
2. Заместник-председател - определя се от председателя или чрез гласуване.  
3. Секретар – избира се чрез гласуване.   



4. Координатор – определя се от председателя.  
5.  Отговорник на випуск 8-ми клас. Определя се на общо заседание на УС чрез 

гласуване.  
6.  Отговорник на випуск 9-ти клас. Определя се на общо заседание на УС чрез 

гласуване.   
7.  Отговорник на випуск 10-ти клас. Определя се на общо заседание на УС 

чрез гласуване.   
8.  Отговорник на випуск 11-ти клас. Определя се на общо заседание на УС 

чрез гласуване.  
                    9. Отговорник на випуск 12-ти клас. Определя се на общо заседание на УС чрез   

гласуване.   
(2) Настоящият списък от длъжности може да бъде изменян чрез 

редактиране или   премахване на настоящите или чрез добавяне на нови длъжности, 
след обсъждането и гласуването им от УС при наличие на кворум.  

     Чл.7  Ред за вземане на решения:   
Събрание на УС се счита за редовно, когато има кворум, състоящ се от минимум 

50% + 1 от членовете на УС.   
(1) При липса на кворум събранието се отлага с 10 минути на същото място и при 

същия дневен ред. След това то се провежда и се счита за редовно, независимо от броя 
на явилите се членове.   

(2) Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите 
членове.   

(3) Член на УС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до 
него.   

(4) УС решава конкретно във всеки отделен случай формата на гласуване – явно 
или тайно.  
   Чл.8  Избор на председател:  

(1) Председателят се избира през втората половина на месец октомври, а при 
нужда се свиква извънредно събрание и се избира нов такъв.   

(2) Право на вот могат да упражнят всички членове на УС.   
(3) Заместник председател се избира, след като бъде осъществен избора на 

председател. Председателят има право сам да определи свой заместник.   
(4) Председателят и заместникът могат да бъдат представители на своя клас в 

УС.  

 
III. Права и задължения на учениците в УС  
 

  Чл.9   Права на ОСУС  
1. Изменя и допълва настоящия УСТАВ.   
2. Избира и освобождава членовете на ръководството на УС (включително и 

Председателя).   
3. Приема, освобождава и изключва членове на УС.  
4. Приема основните насоки и програма за дейността на УС.  
5. Решава и всякакви други въпроси, които намира за целесъобразно да обсъди.  

   Чл.10   Всеки член има право:   
1. На един глас в УС;  
2. Да участва активно в управлението и работата на УС;   
3. Да избира и да бъде избиран в органите на УС;  
4.  Да гласува, когато обсъжданите въпроси изискват това;  
5.  Да бъде информиран за дейността на УС;   
6. Да участва активно в провеждане на часа на класа;   



7. Да получава съдействие, препоръки и съвети от класния ръководител и/или 
педагогическия съветник по важни за класа въпроси и възникнали проблеми.  

8. Да поставя и предлага за обсъждане въпроси и идеи, свързани с дейността на УС  
9. В  края  на  учебната  година  да  получи  сертификат,  удостоверяващ 
членството и заеманата длъжност в УС.  

 Чл.11  Всеки член на УС е длъжен:  
1. Да спазва УСТАВА на УС и да изпълнява решенията му;  
2. Да участва активно в събранията на УС;   
3. Да не използва по какъвто и да е начин УС за цели, противоречащи на УСТАВА;  
4. Да  осигури  демократичното  избиране  на  учениците,  отговарящи  за 

различните  длъжности,  определени  от  класа,  чрез  явно  или  анонимно гласуване;   
5. Да организира провеждането на избори за нов представител в края на мандата 

си от една година.   
6. Да представлява класа пред УС на всяко негово заседание според този УСТАВ;   
7. Да  уведомява  класа  за  взетите  от  УС  решения  и  информира своевременно  за  

предстоящи  обсъждания,  засягащи  пряко  или  косвено интересите на класа;   
8. Да осигури присъствието на всеки ученик, желаещ да участва в заседание УС, за 

да изяви своите собствени възгледи, да дава предложения или да участва чрез други 
действия според този УСТАВ;   

9. Да защитава всеки ученик от своя клас при накърняване на личното му 
достойнство и нарушаване на човешките му права от страна на ученик, учител, друго 
длъжностно лице или обслужващ персонал.  
  Чл.12  Ръководство на УС: 

(1) Председателят   
1. Подготвя и ръководи заседанията на УС, където внася за разглеждане и 

решаване постъпилите предложения относно дейността и управлението на УС.   
2. Създава и поддържа връзките на УС с други подобни организации и лица.  
3. Изразява и защитава интересите на учениците пред ръководството на 

училището и Педагогическия съвет.    
4. Участва в работата на Педагогическия съвет при приключване на срок и година 

(разглеждане поведението на учениците); разглеждане на проблеми, свързани с 
личностното развитие на младите хора; празниците и ритуалите в училище; 
извънучилищни дейности. Членовете на представителството могат да изразяват 
становище по обсъжданите въпроси.   

5. Взима активно участие в обсъждането на въпроси, засягащи дейността на УС.  
6. Уведомява отговорниците на випуска за предстоящо събрание на УС.   
7. Изпълнява и други функции, произтичащи от този УСТАВ, както и такива, 

възложени му от УС.   
8. Председателят се задължава да спазва УСТАВА на УС. В нито един момент от 

мандата си, председателят няма право да пренебрегва Правилника на своето училище.  
9. Отговаря за редовното водене на протоколите на УС. 
10. На заседания на УС аргументирано провежда гласуване при нужда от промяна 
на настоящия Устав. 
11. Защитава ученик, предложен за наказание от Педагогическия съвет, ако 

предварително е взето такова решение на заседание на УС. 
(2) Заместник-председателят   

1. При отсъствие на председателя, ръководи заседанието на УС.  
2. Отговаря за касата на ученическия съвет – с писмен документ приема дарения 
и след решение на УС предоставя пари за нуждите на УС.  
3. В края на всеки учебен срок представя пред УС отчет за средствата на УС. 

(3) Секретар   



           1. Води отчет и следи за присъствията и отсъствията на членовете на УС.  
           2. Осъществява диалог между Ръководството и Администрацията и УС на ППМГ. 
(4) Координатор   

          1. Събира и предоставя информация за дейността на УС, която да бъде 
публикувана в сайта на училището.  
         2.   Уведомява отговорниците на випуски за предстоящи сбирки на УС. 
         3.   Съхранява Протоколите и документацията на УС. 
     (5) Отговорници на випуски  

 Уведомяват останалите представители от своя випуск за предстоящо събрание 
на УС. 

   (6) Представител на УС пред ПС 
         1.  Уведомява за всети решения на УС 
         2.  При нужда присъства на ПС и излага и аргументира взетите решения на УС. 
         3. Защитава ученик, предложен за наказание от Педагогическия съвет, ако 
предварително е взето такова решение на заседание на УС. 

 
ІV. Членство 
  
Чл.13  Всеки клас излъчва до трима представители на базата на следните критерии:  

1. Авторитет пред учениците и учителите;  
2. Способност и готовност да разбереш и защитиш интересите на съучениците си 

пред административното ръководство /учителите/ и ученическата общност 
Готовност да поемеш отговорност;   

3. Умение да установиш и поддържаш контакти с ученици и учители;   
4. Съпричастност към училищния живот.   
 Никой ученик не може да бъде задължен да участва в ученическото      

представителство. Упражняването на правата и изпълнението на задълженията, 
специфични за един ученически представител, е въпрос на личен избор и 
отговорност.  

 Избирането на представителите става по време на часа на класа, с 
провеждане на открито или тайно гласуване, в зависимост от желанието    на  
учениците. За избран се счита този ученик, който е получил най-много гласове.  

 Представителите на класовете се избират за срок от една учебна година. В 
случай че сред учениците от един клас преобладава мнението, че техният 
представител не защитава интересите на класа, може да се произведе нов избор.  
Чл. 14   Право на членство: 
       1. Има всеки ученик, избран за представител на класа си. 

       2. Има всеки ученик, който не е представител на класа си, но е изявил желание да   

присъства на заседание на УС. 

 Чл.15  Наказателен кодекс   
1. Обсъждане на поведението на даден член на заседание на УС. 
2. Предупреждение за изключване от УС.  
3. Изключване от УС.  

Чл. 16  Прилагане на чл.15   
(1)  При две поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС представителят 

на съответния клас се наказва съгласно чл.15 т.1.  
(2) При три поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС 

представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.15 т.2.  
    (3) При четири поредни и безпричинни отсъствия от заседанията на УС 
представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.15 т.3, бива сменен 
съгласно чл.2. от този параграф. 



(4)  При още две поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС, 
направени от новия представител на съответния клас се наказва съгласно чл.3. 
т.3, а същият клас губи правото да участва в УС до края на учебната година. 

(5) Ако член на УС има поведение, уронващо престижа на УС и ППМГ „Васил Левски”, 
чрез демократично явно гласуване в ОСУС при наличието на кворум и мнозинство, 
Председателят на УС има право да изключи този член.  
     (6)  Ако член на УС желае да прекрати участието в УС, той е свободен да го направи, 
след като представи мотивите за своето решение пред ОСУС. 
     (7)  Пълномощията  на  председателя  и  на  заместника  се  прекратяват 
предсрочно при:  

1. Доброволно отказване от поста, мотивирано с писмено или лично обяснение.  
2. Трайна   невъзможност   да   изпълнява   правомощията   си.  
3. Гласуване вот на недоверие.  

 
V. Финансиране:  
        Финансово дейността на ученическите съвети се подпомага от училищното 
настоятелство, спонсори, благотворителни дейности и други инициативи на 
учениците и училището, както и от доброволни дарения, като за всяка сума се изготвя 
двустранен протокол между председателя на УС и дарителя. 
 

 При мнозинство на УС (50%+1), настоящият Устав може да бъде частично или 
изцяло променян, ръководейки се от ДОС, заповедите на МОН и Училищния 
правилник. 


