
       

       21. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ 

  

 

 

УСТАВ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ КЪМ 21. СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ 

 

Този Устав определя устройството и дейността на Ученическия съвет към 21. СУ „Христо 

Ботев“. 

Ученическият съвет на 21. СУ „Христо Ботев“ е обединение на учениците, чрез което се 

осъществяват различни форми на ученическо самоуправление и доброволчество. 

 

 ЦЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
 

1. Да изгради работеща система на ученическо самоуправление чрез определяне на 

управленска структура, длъжности и отговорности в рамките на ученическата общност. 

2.  Да подготви учениците за отговорно участие в създаването и реализирането на училищни 

политики. 

3.  Да подпомогне училището в изграждането на ученическа култура на демократично 

себеотстояване и информирана защита на правата на детето.  

4.  Да поддържа партньорски отношения с Педагогическия съвет и Училищното ръководство. 

5. Да съдейства за популяризирането и развиването на граждански и организационни 

компетентности в ученическата общност. 

6.   Да развива каузата на младежкото доброволчество.  

 

 ЗАДАЧИ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

1.  Определя управленската структура на Ученическия съвет. 

2.  Разработва годишен план на дейностите. 

3. Участва в работата на училищни комисии и екипи, определени от Директора на училището, 

във връзка с осъществяването на различни училищни политики.  

4. Внася проектни предложения до Училищното ръководството във връзка с приоритетни 

училищни политики: стимулиране на мотивацията за учебни резултати; изграждане на 

ключови компетентности; гражданска култура.  

5. Организира работни срещи на Управителния съвет на Ученическия съвет с Училищното 

ръководството. 

6. Създава комисии, както следва:    

 



6а. Комисия „Права и изслушване на ученици“ 

6б. Комисия „Празници и събития“ 

6в. Комисия „Личностно развитие и граждански умения“ 

6г.  Комисия „Доброволчески практики“ 

 

7.  Управителният съвет заседава един път месечно във връзка с поставяне и решаване на 

проблеми, планиране и отчет на дейности. 

   

 8. Комисиите заседват един път месечно във връзка с поставяне и решаване на проблеми.  

 

9. Председателят на Ученическия съвет свиква заседание на Общото събрание поне три пъти 

годишно за отчет на дейностите. 

 

 

IV. ЦЕННОСТИ 
   

Ученическият съвет подчинява цялостната си работа на следните ценности: 

 

1а. Демократизъм и прозрачност. Всички процедури и дейности се подлагат на обсъждане и 

се гласуват от съответните органи; не се толерира никаква форма на овластяване на личност 

или орган чрез изключване на възможностите за широко участие на учениците.  

             

1б. Толерантност и взаимно зачитане. Недопускане на дискриминация, неуважение и 

упражняване на натиск при обсъжданията и вземането на решенията.  

             

1в. Информираност. Познаване на закони, правилници и документи, които касаят правата и 

задълженията на децата и учениците.  

             

1г. Сътрудничество. Винаги се действа с оглед на общия интерес и реализирането на 

поставените цели; недопустимо е налагането на лични виждания, настроения и емоции.  

             

1д. Ефективност. Правят се разумни, обмислени и  осъществими предложения, на основата на 

които се разработват проекти. 

             

1е. Ентусиазъм. Работи се напълно доброволно, конструктивно и с готовност за преодоляване 

на неизбежните препятствия.  

 

 

V. СТРУКТУРА И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВИЛА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И  

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
 

       1. Ученическият съвет е обединение на всички ученици от V-XII клас. 

       2. Общото събрание на Ученическия съвет е колективен орган на управление, в който 

участва по един  представител на всяка паралелка от прогимназиален и гимназиален етап.  

       3. Представител на паралелката в Общото събрание е председателят на класа, който е избран 

демократично от своите съученици до един месец от началото на учебната година. Неговият 

мандат е едногодишен.  

       4. При невъзможност на председателя на паралелката да участва в Общото събрание, неговото 

място се заема от заместник-председателя, който е избран демократично от своите съученици в 

началото на учебната година. Неговият мандат е едногодишен.  



       5. При невъзможност на председателят и на заместник-председателят да участват в Общото 

събрание, Председателят на Ученическия съвет предлага на учениците от паралелката да 

излъчат друг постоянен член на Общото събрание. Неговият мандат е едногодишен.  

       6. Общото събрание заседава поне три пъти годишно и се свиква от председателя на 

Ученическия съвет в началото на учебната година, след края на първия учебен срок и в края на 

учебната година.  

       7. Председателят е самостоятелен орган на управление на Ученическият съвет и се избира  

до два месеца от началото на учебната година.  

8.За председател и заместник-председател могат да се кандидатират всички ученици, 

навършили 14 години. 

9. Председателят и заместник-председателят се избират с обща листа.  

10. По изключение кандидатът за председател може да се яви на изборите сам.    

11. Право на глас за избор на председателят и заместник-председателят имат всички 

ученици от V-XII клас. Гласуването протича двустепенно, както следва: 

11а. Първи етап – учениците от всяка паралелка провеждат тайно гласуване за кандидатите в 

рамките на часа на класа чрез хартиена бюлетина. Организирането на избора и преброяването 

на бюлетините се осъществява от изборна комисия с членове председателя и заместник-

председателя на паралелката. Независим наблюдател на изборния процес и на процеса на 

преброяването на бюлетините е класният ръководител на паралелката. Комисията изготвя 

изборен протокол за резултатите от избора, който се подписва от членовете на комисията и от 

независимия наблюдател. Към изборния протокола се прилага Присъствен списък.  

11б. Двойката председател и заместник-председател се избира в рамките на паралелката с 

относително мнозинство. Печели кандидат-председателската двойка, получила най-много от 

гласовете в паралелката.   

11в. Втори етап – Председателят на ученическия съвет свиква Общо събрание за избор на 

бъдещ председател и заместник-председател на Ученическия съвет. В избора участват всички 

председатели на паралелките от V-XII клас или техни заместници. Всеки председател 

(заместник-председател или представител на паралелката) гласува явно за кандидат-

председателската двойка, избрана от неговите съученици от паралелката.  

       11г. Двойката председател и заместник-председател се избира с относително мнозинство. 

Печели кандидат-председателската двойка получила най-много от гласовете на всички членове 

на Общото събрание.  

       12. Мандатът на двойката председател и заместник-председател е за срок от две години.  

       13. Правомощията  на председателя се прекратяват предсрочно при: подаване на оставка пред 

Общото събрание на Ученическия съвет и/или невъзможност да изпълнява правомощията си 

поради заболяване или напускане на училището.  

       14. В случай на предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, неговото място се 

заема от заместник-председателя до изтичане на мандата.  

       15. След избирането си в началото на учебната година председателят свиква Общо събрание, 

на което се гласува състав на Управителния съвет на Ученическия съвет.  

       16. Управителният съвет е орган на управление, подпомагащ дейността на председателя и 

се състои от председател на Ученическия съвет, заместник-председател, секретар и 

председатели на комисии.  
             16а. В случай, че заместник-председателят не е избран в една листа заедно с 

председателя, той се избира от Общото събрание.  

   16б. Общото събрание избира за заместник-председател ученик, навършил 14 години. 

       17. Управителният съвет на Ученическия съвет се оглавява от председателя на Ученическия 

съвет.  

     18. Секретар на Ученическия съвет се избира на Общо събрание за срок от една година. В 

случай на оттегляне или отстраняване, Общото събрание избира нов секретар за срока до края 

на едногодишния мандат.  



 19. Председател на постоянна или временна Комисия се избира от Общото събрание в 

началото на учебната година за срок от една година. Председатели на комисии се сменят 

предсрочно с решение на Общото събрание.  

 

 

VI.      ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  
 

       ОБЩО СЪБРАНИЕ 
 

       1. Всяка паралелка в класовете от V до XII клас избира свои председател и заместник- 

председател.  Гласуването се организира в началото на учебната година. Председателят е 

представител на паралелката в Общото събрание на Ученическия съвет. При невъзможност 

или отказ на председателя или заместник-председателя да участват в Общото събрание, 

учениците от паралелката излъчват друг представител на паралелката като временен или 

постоянен член на Общото събрание.  

            1а. В заседанията на Общото събрание с право на глас и право да се кандидатира за член на 

Управителен съвет участва само по един представител от клас.  

       2. Общото събрание: 

            2a. Осъществява втория етап от избор на Председател на ученическия съвет.  

2б. Изменя, допълва и приема Устава.  

            2в. Излъчва, избира и освобождава членове на Управителния съвет.  

            2г. Отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на законите на страната 

или на Устава на Ученическия съвет.  

            2д. Приема годишен план за дейността на Ученическия съвет.  

 2е. Приема Етичен кодекс на Ученическия съвет.  

       3. Секретарят, членовете на комисии и по изключение, заместник-председателят на 

Ученическия съвет, се избират от Общото събрание с обикновено мнозинство при наличие на 

кворум (присъствие на повече от половината от членовете по списъчен състав). 

      

       ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
 

       1. Учениците от V до XII клас избират председател и заместник-председател за срок от две 

години. Изборите се организират до два месеца от началото на учебната година.  

       2. Председателят на Ученическия съвет представлява, председателства и управлява 

Ученическия съвет, Общото събрание и Управителния съвет.  

       3. Председателят се подпомага в своята дейност от заместник-председател, който го замества 

при необходимост.   

       4. Председателят на Ученическия съвет: 

            4а.  Представлява Ученическия съвет във всички ученически организации.  

            4б. Изготвя годишен план за дейността на Ученическия съвет и го предлага за 

обсъждане и гласуване пред Общото събрание.  

            4в.  Свиква и води Общото събрание. 

            4г.   Прави отчет пред Общото събрание за дейността на Управителния съвет в края на 

годината.  

            4д.   Води заседанията на Управителния съвет и предлага дневен ред. 

            4е.  Подлага на гласуване предложенията, постъпили на заседания на Общото събрание 

и Управителния съвет.  

            4ж.  Осъществява връзката между Ученическия съвет и Училищното ръководство.  

            4з. Осведомява Ученическия съвет за училищни, общински, национални и 

международни политики, събития, инициативи.  

            4и. Внася за одобрение до директора на училището проекти за организиране на 

училищни събития, празници, инициативи.  



            4й. Координира работата на комисиите и изпълнява функцията на обединител на 

ученическата общност.  

 4к. Внася проект на Етичен кодекс на Ученическия съвет за обсъждане и гласуване от 

Общото събрание.  

 

       УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  
 

       1. Управителният съвет: 

            1а.   Изпълнява решенията на Общото събрание.  

            1б. Участва в обсъждането и изготвянето на годишния план за дейността на 

Ученическия съвет.  

            1в.  Изпълнява годишния план за дейността на Ученическия съвет.  

            1г.   Заседава поне веднъж месечно.  

            1д.  Заседава извънредно по инициатива на председател на комисия.  

 

      СЕКРЕТАР 
 

       1. Секретарят: 

            1а. Събира данните на членовете на Общото събрание, изготвя и актуализира Списък на 

членовете му. Изготвя и актуализира поименен Списък на органите на управление на Общото 

събрание.    

1 б. Протоколира заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет и изготвя 

присъствен списък за всяко заседание, който прилага към Протокола.      

            1в. Съхранява документацията, свързана с дейността на Ученическия съвет и  

предоставя достъп до документите на Ученическия съвет на всеки член при поискване. 

            1г.   Носи отговорност за финансите и материалните ресурси на Ученическия съвет.  

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ 
 

      1.  Председателят на комисия: 

            1а. Докладва пред Управителния съвет за текущи проблеми и задачи в своето 

направление и прави предложения.  

            1б.  Дава предложения какви дейности по неговото направление да бъдат включени в 

годишния план.  

            1в. В края на учебната година отчита пред Управителния съвет резултатите от работата 

на комисията. 

 

VII.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

        1. Всеки член на Общото събрание и на Управителния съвет: 

            1а. Спазва настоящия Устав и Етичния кодекс на Ученическия съвет.  

            1б. Фигурира в списъчния състав на съответния орган и участва в неговите заседания.  

            1в. Изпълнява решенията на съответния орган.   

            1г. Съдейства за постигане на целите на Ученическия съвет.  

        2. При неспазване на задълженията: 

            2а. Председателят на Ученическия съвет свиква Общо събрание и прави предложение 

за прекратяване на членство.  

VIII.   ЕТИЧЕН КОДЕКС  



         1. Етичният кодекс съдържа принципите и изискванията за конструктивен диалог и 

ангажираност с демократичните ценности.  

       2.  Етичният кодекс се приема или актуализира на всеки две години от Общо събрание.    

         3. Неспазването на Етичния кодекс е грубо посегателство върху ценностите и целите на 

Ученическия съвет. 

         4. При повторно нарушаване на Етичния кодекс се свиква Общо събрание и се обсъжда 

прекратяване на членството на нарушителя.  

         5.  Всеки член на Общото събрание и Управителния съвет: 

             5а. Спазва задължителния формален етикет при заседаване – следва дневния ред, иска 

думата с вдигане на ръка, има право на възражение, участва в гласуването, спазва 

благоприличие и участва в дискусията в тон на разбирателство и сътрудничество.  

             5б. Не злоупотребява с правомощията, делегирани му от Ученическия съвет. 

             5в. Работи в интерес на поставените цели и съобразно установените ценности.  

 

 

 

 

 


