УСТАВ
НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
НА МГ ”КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” - ГР. ПАЗАРДЖИК
Ние, членовете в Ученически Съвет на Математическа Гимназия „Константин
Величков” – гр. Пазарджик (за краткост МГ), в стремежа си да изразим волята на
учениците, като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир,
хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост; като издигаме във върховен принцип
правата на личността, нейното достойнство и сигурност; като съзнаваме неотменимия си
дълг да пазим и почитаме училищните ритуали, символи и традиции, прогласяваме
своята решимост да създадем демократична, правова и социална училищна среда
съобразена с всички законови уредби по Закона за Народната Просвета, Правилника на
МГ и всички приети от Република България международни конвенции, описващи и/или
защитаващи основните човешки права и свободи, за което приемаме този УСТАВ и
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА (наричан по нататък за краткост УСТАВ) на
УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ (за краткост УС).
В тази връзка прилагаме значенията на следните термини:
Свобода – философска категория, означаваща способност на човека
самостоятелно да действа въз основа на собствено решение без да нарушава свободата
на другите.
Мир – състояние на не война
Хуманизъм – принцип на мирогледа, в основата на който лежи убеждението за
безграничните възможности на човека и на неговата способност за усъвършенстване,
изискването за свобода и защита достойнството на личността, идеята за правото на
човека на щастие.
Равенство – принцип на нравствеността, според който моралните изисквания
трябва да са еднакво задължителни за всички хора, независимо от тяхното обществено
положение и условия на живот.
Справедливост – безпристрастното
осигуряващо равенство на всички хора.
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Търпимост – морално качество, изразяващо се в стремеж да се постигне взаимно
разбиране и съгласуваност на разнородни интереси, без да се прилагат крайни мерки на
натиск.
Основни Човешки Права и Свободи
Кворум – Минимум 50% от членовете на УС заедно с още един образуват кворум.
Демокрация – Осигуряване участие на всички членове на един колектив в живота
на организацията.

Мнозинство – Мнозинството при гласуване се определя от най-големия брой
гласове, изразяващи единна личностна позиция на членовете по обсъждането.
Малцинство – Тази част от членовете, които не споделят позицията на
Мнозинството се наричат Малцинство. Те са задължени да се съобразят с решението
взето от Мнозинството.
Общо събрание на УС (ОСУС) – Всички членове на УС на МГ формират ОСУС с
произтичащите от този УСТАВ права и задължения.
Член на УС – Всеки ученик приет да участва в ОСУС, съобразно описаните в този
УСТАВ права и задължения на ОСУС. Той трябва да е мотивиран за работа и да е човек
с интересно, нестандартно мислене. Той е човек, на когото може да се разчита. Ако е
представител на класа си, той достойно да отстоява мнението на класа си пред УС и
неговите органи, определени от УСТАВА; да е човек, на когото съучениците имат
доверие; в класа го харесват и уважават мнението му.

Общи положения
Чл.1 Ученическият съвет (УС) на МГ”К.Величков” е доброволно младежко обединение.
То е самоуправляващо се, демократично, нерелигиозно и политически
независимо.Съставът и ръководството на УС се определя от самите ученици.

Седалище и адрес
Чл.2 Седалището на УС и адрес са: гр. Пазарджик, ул. „Сан Стефано” № 1.

Цел и дейност
Чл.3. УС организира защитата на ученическите интереси и цели да подобри
взаимоотношенията между ученици и ученици и ученици и учители.
Чл.4. УС предоставя възможност за публичност, гласност и прозрачност при изявяване
интересите на учениците.
Чл.5. УС спомага за организирането на извънкласното време на учениците, участва в
дейности, свързани с превенцията на опасните поведения, наркотични и алкохолни
зависимости.
Чл.6. УС организира проекти, обвързани главно с МГ”К.Величков”.
Чл.7. УС има право да събира средства от учениците за културни прояви и други
дейности по негова инициатива, свързани с провеждани училищни мероприятия,
подпомагани и координирани от кл. ръководител, учител, ПДАСД или педаг. съветник.
Чл.8. Отговорниците на класовете, членове на УС имат право да събират средства за
снимане и закупуване на учебници и учебни помагала, с цел подобряване и

подпомагане на учебния процес, подпомагани и координирани от кл. ръководител,
учител, ПДАСД или педаг. съветник.
Чл.9. УС предлага на УР и ПС мерки за подобряване на ОВП
Чл.10. УС участва чрез своя председател при необходимост в заседанията на ПС.
Чл. 11. УС участва в определянето на наказването и награждаването на ученици.
Чл.12 УС си сътрудничи с останалите ученически съвети в гр. Пазарджик и участва в
Пазарджишкия ученически съвет.

Принципи за постигане на целите
Чл.13. В своята дейност УС се ръководи от следните принципи:
1)
2)
3)
4)
5)

Спазване на законите на Република България
Следване на принципите и традициите на МГ”К.Величков”.
Демократизъм.
Безпристрастност.
Неутралност.

Органи на управление
Чл.14. Органите на управление на УС са:
1) Общо събрание.
2) Управителен съвет.
3) Обикновено събрание.

Общо събрание
Чл.15 Общото събрание се свиква:
1) Редовно два пъти в учебната година - през юни и през септември.
2) Извънредно при решение на Управителния съвет.
Чл.16 На общото събрание заседават всички представители на всяка паралелка в
училището от 5. до 12. клас.
Чл.17 Общото събрание:
1)
2)
3)
4)
5)

Гласува устава на УС и прави евентуални промени по него.
Избира и утвърждава Управителен съвет за срок от една учебна година.
Приема програма за годишната дейност на УС.
Приема отчета на Управителния съвет за годишната дейност.
Приема новите членове от 5 и 8 класове през месец септември и освобождава
вече завършилите през месец юни.

Чл.18 Общото събрание се счита за редовно, ако присъстват повече от половината
членове
Чл.19 Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от
присъстващите.
Чл.20 За всяко заседание на Общото събрание се изготвя протокол, който се вписва в
Протоколната книга от секретаря.
Чл.21 Формата на гласуване на Общото събрание е явна или тайна.
Чл.22 Решенията взети на Общото събрание се обявяват публично на таблото на УС и се
представят на Педагогическия съвет, ако това е необходимо.

Управителен съвет
Чл.23 Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от една учебна
година.
Чл.24 Управителният съвет:
1) Ръководи и извършва административната дейност на УС.
2) Представлява УС на училищно, областно и национално ниво.
Чл.25 Управителният съвет изготвя и предлага на гласуване програмата за годишната
дейност на УС на Общото събрание през месец септември.
Чл.26 Състои се от: председател, заместник-председател, секретар, PR, координатор и
касиер.
Чл.27 Председателят:
1) Ръководи срещите и контролира дейността на УС.
2) Ръководи и координира Управителният съвет.
3) Представлява Ученическия съвет на заседанията на Пазарджишкия ученически
съвет.
4) Представлява УС пред училищното ръководство и изразява официалното мнение
на УС и взетите от него решения на Педагогическите съвети.
5) Информира учениците за предстоящите срещи на Обикновените и на Общите
събрания.
6) Грижи се за набирането на новите членове от 5 и 8. класове.
7) Грижи се за таблото на УС.
8) Грижи се за разпространяване на решенията на УС в училищното пространство.
9) Заема функциите на секретарят при негово отсъствие.
10) Води отчет за събраните в касата на училището финансови средства на УС. Има
право да взема и внася средства от името на УС.
Чл.28 Заместник-председателят изпълнява функциите на председателя при негово
отсъствие.

1) Представлява УС пред останалите училища на територията на гр. София.
2) Присъства на всяка среща на Ученическите съвети от район Оборище и
информира Ученическият съвет за взетите там решения.
3) Се грижи да информира УС за предстоящи мероприятия, които касаят неговата
дейност.
Чл.29 Секретарят:
1) Води протокол за всяка среща и го вписва в Протоколната книга.
2) Води отчет и следи за присъствията и отсъствията на членовете на УС.
3) Изготвя отчета на Управителния съвет за годишната дейност на УС и го
представя на Общото събрание през месец юни.
4) Се грижи за и съхранява всички документи на УС.
Чл.30 Членовете на Управителния съвет запазват правото да бъдат представители на
своите класове след избирането им.

Обикновено събрание
Чл.31 Обикновеното събрание извършва основната дейност на УС:
1) Обсъжда, дискутира и организира проекти свързани с МГ”К.Величков” и/или с
останалите Пазарджишки ученически съвети.
2) Обсъжда, дискутира и разрешава проблеми касаещи учениците, учителите и
училището.
3) Взима решения.
Чл.32 Обикновеното събрание се свиква от председателя на УС или по предложение на
член на УС в зависимост от нуждите на УС и от работата, която се извършва по
настоящи и бъдещи проекти в кабинет № 25 в сградата на МГ”К.Величков”.
Чл.33 На Обикновеното събрание присъства задължително поне един представител от
всеки клас.
Чл.34 Всеки представител на клас има право на глас.
Чл.35 Гласуването на Обикновеното събрание е явно.
Чл.36 Решенията взети на Обикновеното събрание се обявяват публично на таблото на
Ученическия съвет и се представят на Педагогическия съвет, ако това е необходимо.
Чл.37 За всяко заседание на Обикновеното събрание се изготвя протокол, който се
вписва в Протоколната книга от секретаря.

Права и задължения на членовете
Чл.38 Всеки член има право:
1) Да избира и да бъде избран за член на Управителния съвет.

2) Да предлага за изключване представител, заместник-представител или член на
Управителния съвет явно или тайно в писмен или устен вид и с необходимата
обосновка.
3) Да поставя и предлага за обсъждане въпроси и идеи свързани с дейността на УС.
4) Да предлага промени в настоящия устав на Общото събрание.
Чл.39 Всеки член е длъжен:
1)
2)
3)
4)
5)

Да участва в събранията на УС.
Да спазва настоящия устав.
Да изпълнява решенията на Общото събрание.
Да съдейства за постигането на целите на УС.
Да изразява мнението на своите съученици.

Чл.40 Членовете нямат право:
1) Да развалят добрия тон и да пречат на работата на УС.
2) Да изразяват личното си мнение, без изрично да съобщят за това.
3) Да работят против интересите на МГ ”К.Величков”

Прекратяване на членство и приемане на нови членове
Чл.41 Прекратяване на членство:
1) Всеки член може да напусне УС по собствено желание и с предварителна
обосновка.
2) Всеки член напуска задължително УС при завършване на МГ ”К.Величков”.
3) Един клас бива лишен от право на членство в УС при три поредни не-присъствия
на нито един от неговите представители на обикновените събрание.
4) Всеки представител на клас може да бъде изключен от УС по желание на
мнозинството от съответния клас, който той представлява, с предварителна
обосновка.
Чл.42 Приемане на нови членове;
1) Нови членове от 5 и 8. класове се приемат всяка година на Общото събрание през
месец септември.
2) Класните ръководители оказват съдействие и подкрепа на координатора при
избирането на членове за УС.
3) При липса на фактори за прекратяване на членство, описани в чл.38, ученикът
запазва правото си на членство за всяка следваща година до неговото завършване.

Имущество
Чл.43 УС ползва материално-техническата база на МГ ”К.Величков”.

Срок на дейност
Чл.44 Съществуването на УС на МГ ”К.Величков” не се ограничава със срок.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Този устав е приет на Учредително събрание за създаване на Ученически съвет на
МГ ”К.Величков”, на 16.09.2002.г. в гр. Пазарджик.
§ 2. Уставът може да бъде променян от членовете на УС на Общо събрание, при
получаване на 50%+1 от гласовете на членовете на УС.
§ 3. Промени в този устав бяха гласувани от Общо събрание на УС, с Деметра Стайкова,
Веселин Андреев, RP Петя Тодорова и Татяна Панева на 20.06.2014г. в гр. Пазарджик.

