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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) С този УСТАВ се определят целите и правилата, по които работи 

общоучилищният ученически съвет към Професионална гимназия по екология и 

биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. София. 

Чл. 2. Общоучилищният  ученически съвет работи в съответствие с НАРЕДБА 

№ 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование,  с Правилника за устройството и вътрешния ред 

на училището,  с Етичния кодекс на Гимназията и Декларацията за правата на 

учениците. 

 

 

Глава втора 

СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ  И ДЕЙНОСТ НА ОБЩУЧИЛИЩНИЯ 

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ КЪМ ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. 

СОФИЯ 

 

Чл. 3.  (1) ОУС е най-висшата структура на ученическо самоуправление в 

Професионална гимназия по екология и биотехнологии  „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – гр. София. 

(2) ОУС е демократично, младежко, самоуправляващо се и политически 

независимо обединение. 

(3) ОУС следва принципите на толерантност, уважение и разбирателство. 

Чл. 4. Целите на работата на ОУС са: 

1. Да усъществява комункацията между учениците от една страна и 

Ръководството на ПГЕБ, Педагогически съвет и Училищно настоятелство 

– от друга. 

2. Да обединява и да представлява учениците от Професионална гимназия 

по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. София. 

3. Да дава гластност на проблемите на учениците в ПГЕБ и да ги 

предствалява пред други институции. 

4. Да стимулира активността на учениците в общоучилищния живот. 

5. Да съблюдава изпълнението на задълженията на учениците, предвидени 

от Правилника на Гимназията. 

6. Да организира събития, свързани с личностното развитие, поемането на 

отговорност и социалните умения на учениците в ПГЕБ. 

7. Да организира въте- и извънкласни дейности, събития, концерти и други. 
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Чл. 5.  Дейността на ОУС по горепосочените цели не се ограничава със срок, 

освен при наличие на поставен срок от ръководството на ОУС. 

 

 

Глава трета 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЩОУЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 

 

Чл. 6. За нормалното функционирането на ОУС е необходимо на лице да бъдат 

следните условия: 

1. Наличие на кворум на всяко едно заседание. За наличие на кворум, на 

заседанието трябва да присъстват минимум 50% + 1 от членовете на ОУС. 

2. Присъствие на председателя. 

3. Присъствие на протоколчика. 

4. Присъствие на педагогическия ръководител. 

Чл. 7. Съгласно Декларацията за правата на учениците, заседанията на ОУС се 

провеждат в учебно време.  

Чл. 8. За всяко отделно заседание на ОУС е необходимо да бъде изготвян 

протокол по образец, посочен в приложение № 1. 

 

Глава четвърта 

ЧЛЕНСТВО В ОБЩОУЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 

 

Чл. 9. (1) Член на ОУС автоматично става всеки един демократично избран 

представител на класа. 

(2) Право на членство в ОУС има всеки ученик на възраст до 18 години към 

момента на постъпване в ОУС, който притежава: 

1. лидерски качества и креативност; 

2. организаторски умения, както и умения да мотивира и обединява 

връстниците си за определени каузи; 

3. умения да изразява и защитава общото мнение, дори когато то е в 

противоречие с личното му мнение; 

4. готовност за поемане на отговорност. 

(3) Право на членство в ОУС има педагогическият отговорник, определен от 

Директора на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. София. 

Чл. 10. Броят на членовете на ОУС е равен на удвоения брой  класове в 

Гимназията. 

(1) Приемането на членове в ОУС се осъществява съгласно чл. 9 от УСТАВА 

при наличие на кворум. 
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Чл. 11. Наказателен кодекс: 

1. Забележка от Ръководството на ОУС. 

2. Предупреждение за изключване от ОУС. 

3. Изключване от ОУС без право на повторно членство. 

 

Глава пета 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОУС 

 

Чл. 12. (1) Всеки член има право: 

1. на един глас в ОУС; 

2. да участва активно в работата и управлението на ОУС; 

3. да избира и да бъде избиран в органите на ОУС; 

4. да гласува, когато обсъжданият въпрос изисква това; 

5. да получава информация, свързана с дейностите на ОУС. 

(2) Всеки член е задължен: 

1. да спазва УСТАВА на ОУС и да изпълнява решенията на ОУС; 

2. да участва активно в заседанията на ОУС; 

3. да не използва името на ОУС за цели, противоречащи на решенията и 

УСТАВА на ОУС; 

Чл. 13. Членските права и задължения не преминават върху друго лице след 

напускане на ОУС. 

Чл. 14. Права и задължения извън ОУС на членовете, представящи своите 

класове:         

(1) Представителите  на класа имат право: 

1. да участват активно при провеждане на часа на класа; 

2. да получава съдействие, препоръки и съвети от класния ръководител 

и/или  Ръководството на Гимназията, по важни за класа въпроси и 

възникнали проблеми; 

3. да организират провеждането на дейностите на класа; 

4. да организират и координира работата по проекти на класа и училището 

като общност; 

5. да участват при защитата на правата и интересите на учениците от класа 

пред класния ръководител, педагогическия съвет, училищното 

ръководство и родителите. 

(2) Представителите  на класа са длъжни: 

1. да представляват класа пред ОУС при всяко негово заседание; 

2. да уведомяват класа за всяко взето от ОУС решение; 
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3. да информират своевременно класа за предстоящи гласувания, засягащи 

пряко или косвено интересите на класа; 

4. да осигуряват присъствието на всеки ученик от класа, желаещ да 

присъства на заседание на ОУС, за да изрази своите възгледи, да дава 

предложения или да участва чрез други дейности според този УСТАВ; 

5. да защитават всеки ученик от неговия клас, при накърняване на личното 

му достойнство и човешките му права от страна на друг ученик, учител, 

длъжностно лице или обслужващ персонал. 

 

 

Глава шеста 

ДЛЪЖНОСТИ В ОБЩОУЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 

 

Чл. 15. Всички длъжности в ОУС са с мандат една година. 

Чл. 16. Длъжностите в ОУС са: 

1. Председател – избира се от общото събрание на ОУС; 

2. Заместник-председател и Протоколчик – избират се от председателя на 

ОУС; 

3. Председател на Информационен отдел и Председател на Художествен 

отдел – избират се от общото събрание на ОУС чрез гласуване; 

4. Отговорник на випуск 8-и клас – избира се от общото събрание на ОУС 

чрез гласуване; 

5. Отговорник на випуск 9-и клас – избира се от общото събрание на ОУС 

чрез гласуване; 

6. Отговорник на випуск 10-и клас – избира се от общото събрание на ОУС 

чрез гласуване; 

7. Отговорник на випуск 11-и клас – избира се от общото събрание на ОУС 

чрез гласуване; 

8. Отговорник на випуск 12-и клас – избира се от общото събрание на ОУС 

чрез гласуване; 

Чл. 17. Упоменатите по-горе длъжности могат да бъдат премахнати или да 

бъдат добавени нови към тях след решение на общото събрание на ОУС, взето 

чрез гласуване при наличие на кворум. 
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Глава седма 

СТРУКТУРА, МАНДАТ И ФУНКЦИИ НА ОРГАНИТЕ НА ОУС 

 

Чл. 18. Общото събрание на ОУС е с мандат 1 (една) година.  

(1) Общото събрание на ОУС се състои от всички членове на ОУС. 

(2) Членовете но ОУС всяка година се променят или запазват съобразно чл. 12 – 

14. 

(3) Общото събрание: 

1. Изменя и допълва настоящия УСТАВ; 

2. Избира и освобождава членовете на ОУС; 

3. Приема основни насоки и програми за дейността на ОУС; 

4. Приема други вътрешни актове; 

5. Отменя действия и решения на други органи, подчинени на ОУС, когато 

те противоречат на закона, УСТАВА и други нормативни актове, 

регламентиращи дейността на ОУС; 

6. Приема годишния отчет на Ръководството на ОУС за свършената от него 

работа и взема решения за одобряване на дейността му и освобождаване 

от отговорност; 

7. Решава всички въпроси, които приема за целесъобразно да обсъди; 

8. Дава предложения в правилника за дейността на Гимназията („Права и 

задължения на учениците“, Правилник за вътрешния ред) и годишния 

план на училището за учебно-възпитателния процес (раздел „Гражданско 

възпитание“). 

(4) Ред за вземане на решения:  

1. На лице да бъдат условията от чл. 6; 

2. При липса на кворум, заседанието се отлага с 10 минути на същото място 

и при същия дневен ред. След това се провежда и се счита за редовно, 

независимо от броя на явилите се членове. 

3. Решение се взема с обикновено мнозинство; 

4. ОУС решава на момента дали даден въпрос да бъде с скрито или явно 

гласуване. 

Чл. 19. Ръководство на ОУС (РнОУС) 

(1) Структура и задължения:  

1. Състои се от всички членове, заемащи длъжностите Председател, 

заместник-председател, протоколчик. 

2. РнОУС или отделни негови членове могат да бъдат освободени по 

решение на ОУС преди изтичане на мандата в случай, че нарушават 

изискванията на УСТАВА, не изпълняват решенията на ОУС и 
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злоупотребяват с предоставените им права, а също и при невъзможност да 

изпълняват задълженията си. 

3. РнОУС подготвя заседанията на ОУС, където внася за разглеждане и 

решаване постъпилите предложения относно дейността и управлението на 

ОУС. 

4. РнОУС е задължено да извинява всички отсъствия, по уважителни 

причини, на членове на ОУС за събрания на ОУС, получени преди 

приключване на протокола за съответното събрание. 

5. Създава и поддържа връзките на ОУС с други подобни организации и 

лица. 

6. Изпълнява и други функции, произтичащи от този УСТАВ, както и 
такива, възложени му от ОУС. 

(2)  Ред за вземане на решения: 
1. Специални (извънредни) заседания могат да бъдат свикани по решение на 

Председателя на ОУС или по писмено искане на 1/3 от членовете. При 
отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от зам. председателя. 

2. РнОУС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако 
протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и 
възражения от всички му членове. 

3. Решения се вземат при обикновено мнозинство. 

Чл. 20. Информационен и художествен отдел към ОУС 
(1) Информационен отдел: 

1. Изработва на вестника на Гимназията; 

2. Поддържана Фейсбук страницата; 

3. Уведомява учениците за предстоящо общо събрание на ОУС; 

4. Представя отчет за дейността си всеки месец пред общото събрание на 

ОУС. 

(2) Художествен отдел: 

1. Поддържа украсата на училището; 

2. Участва в изработването на украса за различни празници и събития. 

Чл. 21. Председател на ОУС: 

(1) Представлява единството на ученическата общност и я представлява както в, 

така и извън училището. 

(2) Подпомага се в своята дейност от заместник-председател. 

(3) За председател на ОУС може да се кандидатира всеки ученик от 10-и, 11-и и 

12-и клас. 

(4) Правомощията на председателя и зам.-председателя се прекратяват 

предсрочно: 
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1. При продължително заболяване, пречещо за нормалното изпълняване на 

функциите; 

2. При вот на недоверие; 

3. Доброволно отказване от поста при мотивиране с писмено или лично 

обяснение; 

(5) Председателя на ОУС: 

1. Ръководи заседанията на ОУС; 

2. Води заседанията на ОУС; 

3. Взима активно участие в обсъждането на въпроси, засягащи дейността на 
ОУС; 

4. Гласува при вземане на решения в ОУС; 

5. Свиква редовни и извънредни заседания; 

6. Предлага за разглеждане кандидатури за различни постове в структурите 

на ОУС; 

7. Председателя има право еднолично да отхвърли прието от ОУС решение 

вендъж през мандата си, след като ясно и точно е подкрепил 

противоречащото на демократичните принципи и ценности, свое решение. 

8. Изразява и защитава интересите на учениците пред ръководството на 

училището. 

9. Защитава ученик, предложен за наказание от Педагогическия съвет, ако 

той желае това. 

10.  Председателя се задължава да спазва УСТАВА на ОУС и Правилника на 

ПГЕБ. В нито един момент от мандата си, Председателя няма право да 

пренебрегва правилника на своето училище. 

 

Глава осма 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УСТАВА 

 

Чл. 23. Всеки член на УС е длъжен да изпълнява задълженията си, определени с 

този УСТАВ, Закона за Народната Просвета, Декларацията за правата на 

ученика, Всички нормативни и поднормативни актове на МОН, Правилника на 

ПГЕБ и всички приети от Република България международни конвенции, 

описващи и/или защитаващи основните човешки права и свободи. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 към УСТАВ на ОУС 

Общоучилищен ученически съвет към  

ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ 

 Протокол № …. 

Дата  

I. Обявяване на откриването 

Име на председателя обяви началото на (редовно/извънредно) събрание на 

Общоучилищен ученически съвет към ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“  в час  

ч. на дата. в място. 

II. Проверка за кворум 

Име на председателя проведе проверка за кворум. Присъстваха: …. души 

(Приложение 1 към Протокол № ….) 

III. Дневен ред 

а) Нова дейност на обсъждане 

б) Нова дейност на обсъждане 

в) Нова дейност на обсъждане 

IV. Нова дейност 

а) Нова дейност 

б) Нова дейност 

в) Нова дейност 

V. Нерешени въпроси 

а) Нерешен въпрос 

б) Нерешен въпрос 

в) Нерешен въпрос 

VI. Закриване на заседанието 

Име на водещия закри заседанието в час. 

Протоколът е предаден от: Име на председателя 

Протоколът е одобрен от: ….. заседание на ОУС. 

 

 



Приложение 1 към УСТАВ на ОУС 

 

           Председател:……………… 

         Протоколчик: ……………… 

 


