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Глава І – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

Чл.1. Ученическият съвет при СОУ “Димитър Благоев” – гр. Свищов е 

организация на ученици от 5 до 12 клас, които работят по въпросите на 

ученическото самоуправление. 
 

 

Чл.2. Принципи на дейността на Ученическия съвет са: 

o Спазване Правилника на училището; 
o Признаване, зачитане и насърчаване на инициативи; 
o Публичност и отчетност в дейностите на Ученическия съвет; 
o Общ интерес; 
o Доброволност; 
o Равнопоставеност; 
o Откритост; 
o Толерантност и етичност; 
o Деполитизираност. 

 
Чл.3. Цели на дейността на Ученическия съвет са: 

o Закрила интересите на учениците; 

o Формиране на активна гражданска позиция у тях. 
 
Чл.4. Задачи на дейността на Ученическия съвет са: 

o Защита правата на учениците от СОУ “Димитър Благоев” – гр. 

Свищов в съответствие с Правилника на училището и 
Международните конвенции за защита правата на детето. 

o Съблюдаване за изпълнението на задълженията на учениците в 

съответствие с Правилника на училището. 

o Организиране на вътре- и извънкласни занимания, състезания, 

концерти и др. 

o Представляване на учениците пред училищните 

(Ръководството на училището, Педагогическия съвет, 

Училищното настоятелство) и извънучилищни институции 

(Община Свищов, неправителствени организации, ...) 
 

 

Глава ІІ – СТРУКТУРА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
 

Чл.5. Ученическият съвет се състои от: Общо събрание и Управителен 

съвет. Управителният съвет включва: Председател, заместник-председател, 

протоколчик, касиер и отговорници. 
 

 

Чл.6. Всеки член на Ученическия съвет получава карта, с която се 

легитимира при осъществяване на дейностите си. 



Чл.7. Общо събрание. 
 

 

ал.1. Общото събрание на УС се състои от всички членове на УС. 

ал.2. Общото събрание на УС има мандат една учебна година. 

ал.3. Членовете на ОСУС всяка година се обновяват или запазват. 

ал.4. ОСУС се свиква от Управителния съвет. 

ал.5. Дейност на ОСУС: 

т.1. Одобрява символ на УС; 

т.2. Изменя и допълва настоящия Правилник; 

т.3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет; 

т.4. Приема основните насоки и програма за дейността на УС 

през учебната година; 

т.5. Приема годишния отчет на Управителния съвет за 

извършената от него работа и взема решения за одобряването на 

дейността му и освобождаване от отговорност; 

т.6. Решава и други въпроси, които намира за целесъобразно да 

обсъди. 
 

 

ал.6. Заседание на ОСУС се счита за редовно, когато има кворум, 

състоящ се от 50% + един от членовете на Ученическия съвет. 
 

 

ал.7. При липса на кворум заседанието се отлага с 15 минути на 

същото място и при същия дневен ред. След това то се провежда и се счита 

за редовно, колкото и членове да се явят. 
 

 

ал.8. Решенията на ОСУС се вземат с обикновено мнозинство от 

присъстващите членове. 
 

 

ал.9. Член на ОСУС няма право на глас при решаването на въпроси, 

отнасящи се до него. 

ал.10. ОСУС решава конкретно във всеки отделен случай формата на 

гласуване – явно или тайно. 
 

 

Чл.8. Управителен съвет. 
 

 

ал.1. Състои се от 4 човека; 
 

 

ал.2. Управителният съвет има мандат една учебна година. 



ал.3.  При напускане на член на Управителния съвет, членовете на 

УС избират негов заместник чрез гласуване; 
 

 

ал.4. Дейност на Управителния съвет: 

т.1. Подготвя и внася в Педагогическия съвет и Училищното 

настоятелство отчет за дейността на Ученическия съвет; 

т.2. Подготвя заседанията на ОСУС, където внася за 

разглеждане и решаване постъпилите предложения относно дейността и 

управлението на УС; 

т.3. Създава и поддържа връзките на Ученическия съвет с 

други подобни организации. 
 

 

Чл.9. Председател на Управителния съвет. 
 

 

ал.1.  Избира се от ОСУС във втората седмица на новата учебна 

година. 
 

 

ал.2. За Председател на Управителния съвет може да бъде избран 

ученик, навършил 16 години. 
 

 

ал.3. Не може да бъде представител на своя клас в Ученическия 

съвет. 
 

 

ал.4. Избран е кандидат, получил кворум от 50% + един от членовете 

на Управителния съвет. 
 

 

ал.5. Ръководи дейността на Ученическия съвет. 
 

 

ал.5. Свиква Управителния съвет. 
 

 

ал.6. Ръководи заседанията на Ученическия съвет. 
 
 

 

лица. 

ал.7. Представлява Ученическия съвет пред външни организации и 

 

Чл.10. Заместник-председател на Управителния съвет. 
 

 

ал.1. Избира се след като бъде избран Председател. 
 

 

ал.2. За заместник-председател на Управителния съвет може да бъде 

избиран ученик, навършил 14 години. 



ал.3. Не може да бъде представител на своя клас в Ученическия 

съвет. 
 

 

ал.4. Избран е кандидат, получил кворум от 50% + един от членовете 

на Управителния съвет. 
 

 

ал.5. При отсъствие на Председателя, заместник-председателя 

ръководи заседанието на Ученическия съвет. 
 

 

Чл.11. Протоколчик на Управителния съвет: 
 

 

ал.1. Води протокола от заседанията на ОСУС. 
 

 

ал.2. Съхранява документацията на Ученическия съвет. 
 

 

ал.3. Избира се след като бъдат избрани Председател и заместник- 

председател на Управителния съвет. 
 

 

ал.4. Избран е кандидат, получил кворум от 50% + един от членовете 

на Управителния съвет. 
 

 

ал.5. Не може да бъде представител на своя клас в Ученическия 

съвет. 
 

 

ал.6. Има право да гласува при вземане на решение в Ученическия 

съвет. 
 

 

Чл.12. Касиер на Управителния съвет: 
 

 

ал.1. Води книга за приходите и разходите на Ученическия Съвет. 
 

 

ал.2. Отчита се пред Ученическия съвет 
 

 

ал.3. Съхранява средствата на Ученическия съвет. 
 

 

ал.4. Избран е кандидат, получил кворум от 50% + един от членовете 

на Управителния съвет. 
 

ал.5. Не може да бъде представител на своя клас в Ученическия 

съвет. 
 

 

ал.6. Има право да гласува при вземане на решение в Ученическия 

съвет. 
 

 

Чл.13. Отговорници в Управителния съвет. 
 

 



ал.1. Отговорник по обратната връзка. 

т.1. Избран е кандидат, получил кворум от 50% + един от 

членовете на Управителния съвет. 

т.2. Заедно с Председателя или самостоятелно уведомява 

Педагогическия съвет за работата на Ученическия съвет. 

т.3. Има право да гласува при вземане на решение в 

Ученическия съвет. 
 

 

ал.2. Отговорник по съобщенията. 

т.1. Избран е кандидат, получил кворум от 50% + един от 

членовете на Управителния съвет. 

т.2. Информира ученическата общност на училището по 

въпроси, отнасящи се до дейността на Ученическия съвет посредством 

средствата за масово разпространение, с които разполага училището – 

училищно радио, училищен вестник и Интернет. 

т.3. Има право да гласува при вземане на решение в 

Ученическия съвет. 
 
 
 

Глава ІІІ – ЧЛЕНСТВО В УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 
Чл.14. Право на членство в Ученическия съвет има всеки ученик, избран за 

представител на класа, по демократичен начин. 
 

 

Чл.15. Приемането на членове на Ученическия съвет става при абсолютно 

съгласие от страна на кандидата за участие в Ученическия съвет. 
 

 

Чл.16. Всеки член на Ученическия съвет има право: 
 

 

ал.1. На един глас в ОСУС 
 

 

ал.2. Да участва активно в управлението и работата на Ученическия 

съвет. 
 

 

ал.3. Да избира и да бъде избиран в органите на Ученическия съвет. 
 

 

ал.4. Да гласува, когато обсъжданите въпроси изискват това. 
 

 

ал.5. Да бъде информиран за дейността на Ученическия съвет. 
 

 

Чл. 17. Всеки член на Ученическия съвет е длъжен: 
 

 

ал.1. Да спазва Правилника за организацията и дейността на 

Ученическия съвет. 
 

 

ал.2. Да участва активно в събранията на Ученическия съвет. 



ал.3. Да не използва по какъвто и да е начин Ученическия съвет за 

цели, противоречащи на този Правилник. 
 

 

ал.4. Да представлява класа пред Ученическия съвет на всяко негово 

заседание. 
 

 

ал.5. Да уведомява класа за взетите от Ученическия съвет решения и 

информира своевременно за предстоящи обсъждания, засягащи пряко или 

косвено интересите на класа. 
 

 

ал.6. Да осигури присъствието на всеки ученик, желаещ да участва в 

заседание на Ученическия съвет, за да изяви своите собствени възгледи, да 

дава предложения или да участва чрез други действия според този 

Правилник. 
 

 

ал.7. Да защитава всеки ученик от неговия клас, при накърняване на 

личното му достойнство и накърняване на човешките му права, от страна 

на ученик, учител, друго длъжностно лице или обслужващ персонал. 
 

 

Глава ІV – ДЕЙНОСТИ 
 

 

Чл. 18. Ученическият съвет решава проблеми, засягащи учениците. 
 

 

Чл.19. Ученическият съвет приема решения за разработването и 

реализирането на проекти, кампании и др. 
 

 

Чл.20. Ученическият съвет установява работни контакти и 

взаимоотношения с нестопански организации, Община Свищов, медии, 

фирми, Министерството на образованието и науката. 
 

 

Чл. 21. Ученическия съвет проучва потребностите и нуждите на учениците 

в цялото училище и прави предложения за решаване на проблемите. 

 

Чл. 22. Ученическия съвет съдейства, разработва и реализира кампании 

свързани с доброволчество и благотворителност 
 

 

Чл. 23.  Ученическия съвет приема предложения за порицание или 

наказване с обществено полезен труд на ученик, чието поведение 

накърнява личното достойнство и човешките права на друг ученик, 

учител, друго длъжностно лице или обслужващ персонал и след 

изслушване на провинения ученик гласува какви мерки да наложи. 
 

Чл. 24.  Събранията на Ученическия съвет се провеждат всеки петък от 

13.15 ч. в 206 стая в горен курс. 


