
Устав и правилник за дейността на УП на ПМГ „Яне Сандански“- гр. Гоце 

Делчев 

Ние, членовете на Ученически Парламент на ПМГ „Яне Сандански” – гр. Гоце 

Делчев , 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 Парламент 

( за краткост УП). 

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 прилагане на установени правила, 

осигуряващо равенство на всички хора. 

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 УП (ОСУП) – Всички членове на УС  формират ОСУП с 

произтичащите от този УСТАВ права и задължения. 

Член на УП – Всеки ученик приет да участва в ОСУП, съобразно описаните в 

този УСТАВ права и задължения на ОСУП. 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. 

  

Глава първа  

Основни Начала 

Цели и Задачи 

Ученическият парламент е организация, чиято дейност е свързана с вземане на 

решения относно учениците и учебния процес. Тези решения се представят пред 

Ръководството на ПМГ „Яне Сандански“, Педагогическия съвет и Училищното 

настоятелство. В този смисъл основната цел на УП е да осъществява комуникация 

между учениците от една страна и горепосочените институции от друга. 

УП има четири основни задачи: 

1. Защита на правата на учащите в МГ в съответствие с Правилника на МГ и 

Международните конвенции за правата на детето и човека. 

2. Съблюдаване за изпълнението на задълженията на учениците в 

съответствие с Правилника на училището. 

3. Организиране на вътре- и извънкласни занимания, състезания, концерти, 

социални кампании и проекти. 



4. Да участва в дейност, насочена към превенция на агресията между 

учениците, наркотичните и алкохолни зависимости, тютюнопушенето и/или дейности 

свързани с обществени проблеми от различно естество. 

5. Представляване на учениците пред други институции. 

6. Подобряване информираността на учениците на гимназията за дейности 

свързани както с учебния процес, така и с извънкласните дейности. 

7. Опазване имиджа на гимназията. 

8. Да подпомага активното участие в заемането на гражданска позиция от 

страна на учениците. 

  

Глава втора  

Основни Права и Задължения на членовете в УП 

  

1. Членство в ОСУП 

1. Право на членство: 

1. има всеки ученик, избран за представител на класа си, по 

демократичен начин. 

2. има всеки ученик, чиито действия не противоречат на този 

УСТАВ и е предложен от ученик, вече член на ОСУП. 

3. има педагогическият съветник/училищният психолог на ПМГ 

„Яне Сандански“, приемащ всички права и задължения на членството, описани в този 

УСТАВ. 

4. няма право нито един, който не попада в нито една от описаните в 

т.1. и т.2. на този член групи. 

2. Приемане на членове в УП, става съгласно чл.1. от този параграф и при 

следните условия: 

1. Абсолютно съгласие от страна на кандидата за членство в УП. 

2. Изборите във всеки клас се провеждат по демократичен начин в 

присъствието на класен ръководител, който трябва: 

1. предварително да запознае класа с основните принципи на 

УП, описани в глава първа „ОСНОВНИ НАЧАЛА” на УСТАВА. 

2. да осигури възможността на всеки желаещ да участва в 

изборите като кандидат по негово собствено желание. За невалидна кандидатура се 

приема всяка, която не произтича от лицето, за което става дума. 



3. да даде възможност на класа да гласува тайно или явно. 

4. да определи за представител на класа този, за когото са 

гласували най-много ученици от неговия клас, като минимумът е 40% + един 

5. да проведе избори, съгласно точки 1, 2, 3, и 4 от тази алинея 

за втори, трети и т.н представител на класа в УП, ако класът го желае. 

3. Ако ученикът не е избран за представител на своя клас, 

приемането му за нов член, става по решение на ОСУП и се взема съгласно ал.1 от този 

член и при наличието на кворум. 

4. За член може да бъде избиран ученик , който няма наложени 

наказания за нарушаване Правилника на гимназията. 

3. Наказателен кодекс 

1. Мъмрене от класния ръководител. 

2. Предупреждение за изключване от УП. 

3. Изключване от УП. 

4. Прилагане на чл.3 от този параграф 

1. За член на УП, представляващ класа си. 

1. При едно безпричинно отсъствие от заседание на УП 

представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.3 т.1. 

2. При две безпричинни отсъствия от заседания на УП 

представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.3 т.2. 

3. При три безпричинни отсъствия от заседания на УП 

представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.3 т.3, бива сменен съглсно 

чл.2 ал. 1 и 2 от този параграф и губи правото си да участва като кандидат в изборите. 

4. При още две безпричинни отсъствия от заседания на УП, 

направени от новия представител на съответния клас, се наказва съгласно чл.3 т.3, а 

същият клас губи право да участва в УС до края на учебната година. 

2. За член на УС, не представляващ класа си. 

1. При едно безпричинно отсъствие от заседание на УС 

членът се наказва съгласно чл.3 т.2. 

2. При две безпричинни отсъствия от заседания на УС членът 

се наказва съгласно чл.3 т.3 и губи правото си да участва в УС до края на учебната 

година. 

3. За всеки член на УП. 



1. Ако членът не изпълнява системно своите задължения, 

произтичащи от този УСТАВ и решенията на УП, чрез демократично тайно гласуване в 

ОСУП при наличието на кворум и мнозинство, ОСУП налага наказание по чл.3 т.1. 

2. Ако членът продължава да не изпълнява системно своите 

задължения, произтичащи от този УСТАВ и решенията на УП, чрез демократично 

тайно гласуване в ОСУП при наличието на кворум и мнозинство, ОСУП налага 

наказание по чл.3 т.2. 

3. Ако членът има поведение, уронващо престижа на УП и 

училището, чрез демократично тайно гласуване в ОСУП при наличието на кворум и 

мнозинство, ОСУП налага наказание по чл.3 т.3. 

4. Ако член на УП реши да прекрати участието в УП, той е 

свободен да го направи по всяко време на годината. 

4. Права и задължения на членовете на УП. 

1. Права и задължения на членовете в УП. 

1. Всеки член има право: 

1. на един глас в ОСУП. 

2. да участва активно в управлението и работата 

на УП. 

3. да му бъде извинено отсъствие от събрание 

на УП, съгласно УСТАВА. 

4. да избира и да бъде избиран в органите на 

УП. 

5. да гласува, когато обсъжданите въпроси 

изискват това. 

6. да бъде информиран за дейността на УП. 

2. Всеки член на УП е длъжен: 

1. да спазва УСТАВА на УП и да изпълнява 

решенията на ОСУП. 

2. да участва активно в събранията на УП. 

3. да не използва по какъвто и да е начин УП за 

цели, противоречащи на УСТАВА. 

4. членът на УП не отговаря лично за 

задълженията на УП. 



5. членските права и задължения са 

непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството. 

3. Права и задължения извън УП на членовете, 

представляващи своите класове. 

1. Представителят на класа има право: 

1. да участва активно в провеждане на 

часа на класа. 

2. да получава съдействие, препоръки и 

съвети от класния ръководител и/или педагогическия съветник, по важни за класа 

въпроси и възникнали проблеми. 

2. Представителя е задължен: 

1. да осигури демократичното избиране 

на учениците, отговарящи за различните длъжности, определени от класа, чрез явно 

или анонимно гласуване. 

2. да организира провеждането на избори 

за нов представител в края на мандата си от една година или при писмено искане на 

40% от класа съгласно §1 чл.2. 

3. да провежда предсрочни избори, 

съгласно ал.2 т.1 от този параграф, при писмено искане от страна на най-малко 40% от 

класа, за всяка една в класа, подлежаща на избори. 

4. да следи за правилното изпълнение на 

длъжностите в класа с мандат от една учебна година или временните по установения от 

класния ръководител график, да дава съвети и да внася корекции в изпълнението им. 

5. да представлява класа пред УП на 

всяко негово заседание според този УСТАВ. 

6. да уведомява класа за взетите от УП 

решения и информира своевременно за предстоящи обсъждания, засягащи пряко или 

косвено интересите на класа. 

7. да осигури присъствието на всеки 

ученик, желаещ да участва в заседание ОСУП, за да изяви своите собствени възгледи, 

да дава предложения или да участва чрез други действия според този УСТАВ. 

8. да стимулира активното участие на 

своите съученици в заседанията на ОСУП. 



9. да защитава всеки ученик от неговия 

клас, при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му 

права, от страна на ученик, учител, друго длъжностно лице или обслужващ персонал. 

3. Управление и членове на УП: 

  

РАЗДЕЛ I 

Управителен съвет (УС) 

1. Управителния съвет е основен орган на УП. 

2. Функции: 

 Да следи за правилното функциониране на УП. 

 Ръководи и извършва административна дейност на УП. 

 Подобрява комуникацията между членовете на УП, учениците и 

училищното ръководство. 

 Изготвя план – програма за годишната дейност на УП. 

 Насрочва избори за УП в началото на всяка учебна година и не по-късно 

от 30 октомври. 

3. Състав: 

 Председател 

 Представлява УП пред училищното ръководство и учителския колектив. 

 Ръководи срещите и координира дейността на УП 

 Присъства на Педагогически съвет при покана и при разглеждане на 

въпроси, касаещи  ученици – налагане на административни наказания и др. 

 Има прави да гласува с 1 глас при взимането на решения на УП. 

 Заместник – председател  

 Помага на Председателя да изпълнява задълженията си. 

 Изпълнява функциите на председателя при негово отсъствие. 

 Максималният брой на заместник – председателите на УП е двама. 

 Секретар 

 Води протокол за всяка среща и го вписва в Протоколната книга на УП. 

 Води отчет и следи за присъствията и отсъствията на членовете на УП. 

 Изготвя отчет за всяка дейност или инициатива на УП. 

 Съхранява всички документи на УП. 

 Касиер 

 Води финансовите отчети на УП. 



 Следи за стабилното финансово състояние на УП. 

 R 

 Идентифицира, търси и поддържа контакт с организации и 

сдружения, с които УП може да партнира 

 Търси и поддържа контакт с настоящи и евентуални спонсори на УП 

 Представя при необходимост УП на всички нива – пред други лица, 

организации и институции 

  

РАЗДЕЛ II 

Отговорници и доброволци 

чл.1. Отговорници на класовете. 

  

ал.1. Представят мнението и позицията на класовете си на събрания на УП. 

ал.2. Ангажират се да информират класовете си за решенията на УП след всяко 

събрания. 

ал.3. Ангажират се за изпълняват всички задължения, възложени им от УС. 

  

чл.2. Доброволци към УП. 

  

ал.1. Доброволците към УП са всички ученици, които желаят да се включат в 

дейности и инициативи на УП, но не са част от него. Те могат да бъдат част от 

временни комисии, назначавани при необходимост, с цел подпомагане дейности на УП. 

  

РАЗДЕЛ III 

Приложения 

чл.1. Членството в УП се изпълнява от даден ученик в рамките на една учебна 

година, след предварително проведени избори, по условията и реда описани в 

настоящия УСТАВ – Глава 3, раздел V. Членовете на УП приемат дейността си с 

високо чувство за отговорност. Техните личностни отличителни качества са уважение, 

толерантност, коректност, благородство и акуратност, с което демонстрират подкрепа в 

дейностите на училището на всички нива. Поведението си те приемат като пример за 

останалите ученици, а с действията си се стремят да са коректив на социално – 

неприемливи начини на поведение. 

  



чл.2. УП има право да отстрани член на УС или на УП и да насрочи избори на 

негов заместник, ако той отсъства от събранията на УС или УП три поредни пъти, без 

уважителна причина. 

  

чл.3. Членовете на УП, които към настоящата си длъжност са ученици в 12 клас, 

поради което завършват учебната година по – рано, напускат УП със завършването си. 

  

    ал.1. При този случай техните места се заемат от следващите избрани 

кандидати по брой гласове от протокола на избирателната комисия. 

  

ал.4. Съставът на УП ще публикува на интернет страницата на училището, 

facebook страницата и ще бъде достъпен на информационното табло на училището. 

  

Глава трета  

Събрания, гласуване и членство в УП 

  

РАЗДЕЛ I 

Събрания 

чл.1. Събрания на УС 

  

ал.1. Провеждат се минимум веднъж седмично. 

ал.2. Целта на събранията е да се определят задачите и приоритетите на УП за 

следващия месец. 

ал.3. Разпределят се задълженията между отделните членове на УП. 

ал.4. Прави се отчет на текущите дейности за предходния период и тяхната 

оценка. 

  

чл.2. Общо събрание  на УП 

  

ал.1. Провеждат се минимум веднъж месечно. 

ал.2. Първото заседание на УП се открива от педагог – наблюдателя 

(педагогическият съветник), който ръководи заседанието до избирането на председател 

на УП. 



ал.3. Председателят на УП трябва да е ученик от гимназиален клас, също както и 

заместник – председателите. 

ал.4. Обсъждат се идеи и предложения за предстоящи дейности на УП. 

ал.5. Обсъждат се проблеми на ученици. 

ал.6. Организира се участието на УП в различни дейности, които са били 

предварително одобрени чрез гласуване на УП. 

ал.7. Провеждат се необходимите гласувания. 

ал.8. Присъствието на членовете на УС е задължително. 

  

чл.3. Парламентарно поведение  

  

ал.1. Ученическите представители нямат право да прекъсват изказващият се, да 

отправят       лични нападки, оскърбителни думи или жестове, заплахи, да разгласяват 

данни, отнасящи се до личния живот или увреждащо доброто име на ученици и 

граждани, изобщо. Нямат право да демонстрират непристойно поведение или да 

извършват постъпки, които нарушават реда на заседанието. 

  

РАЗДЕЛ II 

Гласуване в УП 

чл.1. Всеки член има право на един глас (за, против, въздържал се). 

чл.2. Да гласуват имат право всички членове на УП, с изключение на 

отговорниците на класовете и доброволците, които не са избрани за членове на УП, но 

имат право да присъстват на заседания. 

чл.3. Отговорниците на класовете имат право да внасят идеи и предложения , да 

присъстват на заседания, но нямат право да гласуват. 

Чл.4. Предложения и решения се приемат с обикновено мнозинство (50% +1 

глас) от присъстващите членове с право на глас на даденото заседание. 

Чл.5. При гласуване на промени в УСТАВА на УП, решенията се променят с 

квалифицирано мнозинство (50% +1 глас) от всички членове на УП. 

  

РАЗДЕЛ III 

Комисии 

чл.1. УП избира и определя от своя състав комисии, в работата на които могат да 

бъдат включени и други ученици и специалисти. 



чл.2. Всеки представител може да бъде избран най – много в две комисии. 

чл.3. Комисиите разглеждат и реализират проекти, правят предложения пред 

УП. 

чл.4. Председателят на комисията обявява датата, часът и мястото на 

заседанията и уведомява останалите членове. Комисията може да бъде свикана и по 

решение на председателя на УП. 

чл.5. Видове комисии: 

  

ал.1. Комисия по организиране на благотворителни събития: 

 Организира благотворителни кампании, с цел събиране на средства в 

различни направления, свързани с хора в нужда 

ал.2. Комисия по превенция на насилието и агресията в ученическата среда 

 Взима активно участие при разрешаването на конфликти между ученици 

или между учители и ученици и има отношение към опазване на училищното 

имущество – всичко свързано с опазването на мира и спокойствието в училище е неин 

приоритет 

ал.3. Комисия за връзки с обществеността 

 Информира учениците, учителите, родителите за всички дейности, в 

които е ангажиран УП. 

 Отговаря за обновяването на информацията, свързана със събитията и 

дейности на УП в информационната система на училището – интернет страницата, 

страницата в социалните мрежи, както и за заснемането им. 

Ал. 4. Комисия по участието на учениците в учебната дейност 

 Създаването на клубове по интереси 

 Подпомага участията в състезания и проектни дейности 

  

РАЗДЕЛ IV 

Промени в Устава на УП 

чл.1. Промените стават с предложение на членовете на УП, отговорниците на 

класовете и         доброволците. 

чл.2. Приемат се или се отхвърлят с гласуване на Общо събрание на УП. 

чл.3. Утвърждават се с решение на УС. 

  

РАЗДЕЛ V 



Избори 

чл.1. Ученикът кандидат за председател трябва да отговаря на следните 

административни условия: 

 Да няма наложено административно наказание; 

чл.2. Всеки ученик, член на УП, може да се кандидатира за поста заместник – 

председател. 

чл.3. Длъжностите секретар и P.R. се избират на общо събрание на УП в 

началото на всяка учебна година при критериите за гласуване, описани в настоящия 

Устав. 

чл.4. Изборите на нови членове на УП се провеждат не по –късно от 30 октомври 

и се насрочват от УС. Организацията им се проверява от борда на УП. 

чл.5. Изборите се провеждат чрез анонимно гласуване, в един или два 

последователни учебни дни. Желаещите да се кандидатират изнасят предизборно 

изявление пред целия клас, след което се гласува тайно и се избира по един 

представител от съответния клас. Празна бюлетина се счита за невалидна. 

Отбелязването на желания кандидат става със знак „X“ пред името на кандидата. 

Всички ученици гласуват анонимно. 

чл.6. Отбелязването на окончателните резултати става не по – късно от 24 часа 

след приключването на изборите за членове на УП. 

 


