
 

 
 
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
ЗА СФОРМИРАНЕ И РАБОТА  

НА УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ 
В 105.СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 
 

Чл.1. Ученическият парламент при 105.СУ „Атанас Далчев“ е сформиран при 
спазване на изискванията на чл.17, ал.2 от Наредба №13 от  21.09.2016 г.  за 
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, 

Приложение № 6. 
Чл.2. Рамковите изисквания за създаване и функциониране на ученическия 

парламент са посочени в таблицата. 
 

НИВА НА УЧАСТИЕ Паралелка Клас Училище 

НАИМЕНОВАНИЕ Ученически 
парламент 

на паралелката 

Ученически 
парламент 

на класа* 

Ученически 
парламент 

на училището** 

ПРАВО НА 

УЧАСТИЕ 

Всички ученици на възраст до 18 г., които притежават: 

1.  лидерски качества и креативност;  
2. организаторски умения, както и умения да мотивират и 

обединяват връстниците си за определени каузи;  
3. умения да изразяват и защитават общото мнение, дори и 
то да е в противоречие с личното им мнение;  

4. готовност за поемане на отговорност 

НАЧИН НА ИЗБОР Избират се по 

време на часа на 
класа чрез 
открито или тайно 

гласуване  

Включва 

председателите на 
ученическите 
съвети на всяка 

паралелка  

Включва по един 

представител на 
ученическите 
съвети на 

паралелките от 
съответния клас, 

избран от тях  

ПРЕДСЕДАТЕЛ Избира се от членовете на парламента  



ЧИСЛЕНОСТ Минимум  
трима ученици 

Не по-малко от 
трима ученици и 
не повече от броя 

на паралелките в 
класа, допълнeн до 
нечетно число 

Брой, равен на 
броя на класовете в 
училището, 

допълнeн до 
нечетно число  

МАНДАТ Eдна учебна година без ограничение в броя на мандатите 

ЧЕСТОТА НА 
ЗАСЕДАНИЯТА 

При необходимост 
се свиква от 
председателя на 

парламента 

При необходимост 
се свиква от 
председателя на 

парламента 

Най-малко веднъж 
в месеца се свиква 
от председателя на 

парламента 

ФУНКЦИИ  1.Участва при изработване на 

годишния план за часа на класа за 
отделната паралелка и координира 
разработването на плановете за часа 

на класа между паралелките в класа в 
интерес на развитието на всеки ученик 

и на паралелките като общност;  
2.Организира провеждането на 
дейностите на паралелките;  

3.Координира дейностите с другите 
паралелки и класове в 

общоучилищните изяви;  
4.Организира и координира работата 
по проекти на паралелките, на 

класовете и на училището като 
общност; 
5.Участва при защитата на правата и 

интересите на учениците от 
паралелката/класа пред класните 

ръководители, училищното 
ръководство, педагогическия съвет и 
родителите 

  

1.Утвърждава 

формите и 
правилата на 
ученическо 

самоуправление в 
училището;  

2.Прави 
предложения пред 
директора и 

педагогическия 
съвет относно 

начините на 
упражняване на 
правата на 

учениците; 
3.Мотивира 
учениците да 

участват активно в 
процеса на вземане 

на решения, 
касаещи 
училищния живот 

и ученическата 
общност;  
4.Участва в 

изработването на 
правилника на 

училището;  
5.Посредничи в 
разрешаването на 

възникнали 
проблеми, свързани 

с организацията и 
протичането на 
учебния процес или 

на извънкласните 
дейности;  
6.Подпомага 

провеждането на 



дейностите на 
паралелките, 
класовете и 

общоучилищните 
изяви;  
7.Работи по 

проекти съвместно 
с другите ученици, 

учителите, 
училищното 
ръководство и 

родителите  

ПОДПОМАГА СЕ 

ОТ… 

Класният 

ръководител на 
паралелката, 
който съобразява 

годишния план за 
часа на класа с 

желанията на 
учениците и 
осигурява част от 

времето в часа на 
класа за 

функционирането 
на ученическото 
самоуправление 

Класните 

ръководители в 
съответния клас, 
които 

координират 
плановете за часа 

на класа с 
желанията на 
учениците и 

осигуряват 
възможности за 

функционирането 
на ученическото 
самоуправление 

Директорът на   

училището, който:   
1. определя 
представител от 

педагогическия 
състав (психолог), 

който да 
координира и 
подпомага 

работата на 
ученическия 

парламент  на 
училището;  
2. осигурява 

пространство за 
диалог и 
подпомага 

органите на 
ученическото 

самоуправление и 
представителство 
при включването 

им в политиките 
на училището; 

3.  създава условия 
за включване на 
представителите 

на ученическия 
парламент на 
училището при 

разглеждане от 
педагогическия 

съвет на въпроси, 
свързани с 
поведението на 

учениците 

 



Чл.3. В Ученическия парламент при 105. СУ „Атанас Далчев“ участват 

представители на ученици от VІІІ – ХІІ клас. 
Чл.4. Всяка паралелка определя начина (явно или тайно гласуване), по който 

избира своя представител за Ученическият парламент при 105. СУ „Атанас 
Далчев“. 
Чл.5. Ученическият  парламент се състои от 15 членове. 

Чл.6. Председателят  на Ученическия парламент се избира чрез явно гласуване 
на заседание на парламента. Ивана Илиева, ученик от ХІІ в клас, профил 
„Софтуерни и хардуерни науки“ 

Чл.7. Заместник- председател на Ученическия парламент е Симона Стефанова 
Галибова от Х а клас, профил „Чужди езици с интензивно изучаване на 

италиански език“. 
Чл.8. Ученическият парламент работи по план приет на заседание на 

парламента. 
 


