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УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРО-СРЪБСКИЯ ГРАНИЧЕН РАЙОН 

Доклад от изследване 

 

1. Въведение  

Това изследване е направено в рамките на проекта РЕГИОН НА МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ, 

референтен номер CB007.2.22.028, финансиран от Interreg - IPA CBC Bulgaria - Сърбия. 

Проектът се реализира от сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР – Видин, 

България в партньорство със Сдружение за децата и младежта – ОТВОРЕН КЛУБ, Ниш, 

Сърбия. Неговите цели включват: 

• Насърчаване на участието на младите хора в представителната демокрация и 

гражданското общество чрез съвместно създаване на ефективен модел на ученическия 

парламент, основан на най-добрите практики от двете страни и чужбина, подготовка на 

човешки ресурси, техническа поддръжка и работа в мрежа. 

• Повишаване на осведомеността относно младежките проблеми и младежкия 

потенциал чрез прилагане на инициативи за трансгранична младежка мрежа, 

генерирани и проектирани от ученическите парламенти и съвместно прилагани. 

• Създаване на трансгранична мрежа от ученически парламенти в целия граничен 

регион. 

Проектът подпомага създаването на дългосрочни условия за инициативи за 

сътрудничество на младите хора чрез изграждане на капацитет в областта на 

младежкото самоуправление в училищата. Това прави и в сътрудничество, отговаряйки 

на конкретни нужди на младите хора и техните структури в целевите гранични райони. 

Изследването е първата съвместна дейност по проекта и цели преглед на текущата 

ситуация и нужди в областта на ученическото самоуправление. Изследването също 

трябва да подкрепи процеса на популяризиране на проектната идея сред целевите групи 

и образователните институции, както и да идентифицира добрите практики и 

потенциалните бенефициенти за по-нататъшно участие. 

2. Методика и параметри на изследването 
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Изследването бе съставено от две части: теоретично (кабинетно) проучване и 

емпирично изследване, като се извършваше успоредно в двете страни от собствени 

изследователи, но на база обща методика.  

• Теоретичното изследване (документално проучване) 

Предмет на теоретичното изследване бяха публичните политики, насочени към 

самоуправление на учениците и развитие на младежкото лидерство в училище - 

документи като регламенти, анализи, политики, стратегии, планове, програми, 

свързани с тези въпроси, доколкото такива съществуват на национално и училищно 

ниво (последната касае само допустимата област на проекта). Поради факта, че 

изследването обхваща състоянието на младежкото самоуправление в момента, 

трябваше да се проучат докладите и анализите за младежкото лидерство и участието 

във вземането на решения в училище от държавни органи или независими органи / 

експерти. Това включи наличните публични документи, които най-често бяха достъпни 

на уебсайтовете на съответните институции.  

• Емпирично изследване 

Предметът на емпиричното проучване бе фокусиран повече върху практическото 

прилагане на ученическото самоуправление на ниво училище (гимназии от целевия 

регион) - какви са специфичните практики, дефицити и нужди. Целевите респонденти в 

проучването бяха представители на: 

- Училищното управление – 6 в България и 6 в Сърбия; 

- Младежки работници (специалисти от училищния персонал, които са пряко отговорни 

за организацията и работата на ученическите съвети / парламенти - например 

училищни психолози, педагози, педагогически съветници, учители и т.н., в зависимост 

от конкретното училище) – 17 в България и 6 в Сърбия; 

- Ученици - членове на ученически парламенти / съвети – 14 в България и 9 в Сърбия; 

- Ученици – които не членуват в ученически парламенти / съвети – 35 в България и 45 в 

Сърбия; 

- Учители и друг училищен персонал – 12 в България и 14 в Сърбия; 
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Прочуването на училищните ръководства, младежките работници и младежките 

лидери бе извършено на база структурни интервюта, докато на другите ученици и 

учители – с онлайн анкети. Също така бяха осъществени дискусии във фокус-групи, 

една с ученици и една с младежки работници. 

Общо в дейността взеха участие 164 респонденти от целия граничен район, както 

следва: 

България 

 Видин Монтана Враца Ботевград Перник Кюстендил Общо 

Училищни 
ръководители 

1 1 1 1 1 1 6 

Младежки 
работници 

10 2 1 2 1 1 17 

Учители 2 2 2 2 2 2 12 

Младежки 
лидери 

3 2 2 3 2 2 14 

Ученици 7 7 5 5 5 6 35 

Общо за страната 84 

 

Сърбия 

 Ниш Бор Княжевац Прокуплье Бела 

Паланка 

Вранье Общо 

Училищни 
ръководители 

1 1 1 1 1 1 6 

Младежки 
работници 

1 1 1 1 1 1 6 

Учители 2 2 2 2 4 2 14 

Младежки 
лидери 

1 1 1 1 4 1 9 

Ученици 6 6 6 6 13 8 45 

Общо за страната 80 
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С резултатите и техният анализ ще ви запознаем в следващите страници. 

3. Европейска политика относно детското и младежкото участие 

Преди да преминем към ситуацията с ученическото самоуправление, ще направим 

кратко представяне на европейските политики по този въпрос и по-точно касаещите 

правото на участие на децата и младите хора. Тук е важно да уточним, че за целите на 

изследването, както и на целия проект, ще бъдат използвани и двете понятия („деца“ и 

„младежи“), защото те се припокриват във възрастовия сегмент на целевата група 

ученици, към която е насочен - 15-19 години. 

Правото на детето на участие е предвидено в чл. 12, чл. 13, чл. 14 и чл. 15 от 

Конвенцията за правата на детето (ООН, 1989). С тях се определя, че детето е субект на 

права и има право да участва активно в упражняването им. Участието се приема не 

само като право само по себе си, но и като предпоставка за реализиране на всички 

други права. Конвенцията за правата на детето катализира мощно ангажираността на 

държавните органи в стимулирането на форми, които да насърчават детското участие, 

по целия свят. 

През последните години политиките на Европейския съюз по отношение на правата на 

децата все повече се насочват към разширяване на активното участие на 

подрастващите в различни обществени процеси. Участието се разбира като това да 

имаш право, средства, пространство, възможност и, където е необходимо, подкрепа, 

да влияеш върху решения и чрез действия да допринасяш за изграждането на по-

добро общество. „Правото на участие“ дава възможност на децата да бъдат активни 

участници в процеси на вземане на решения, които ги засягат пряко, от избора на 

образование до правото на гласуване (Европейска комисия, 2011). В този смисъл, 

насърчаването на участието на децата и младежите в процеса на вземане на решения в 

образователен, правен, политически и обществен контекст е важна част от тези 

политики.  

Младежта е сред приоритетите и на социалната визия на Европейския съюз. Младите 

хора не се разглеждат като досадна отговорност, а важен ресурс за обществото, който 

може да бъде мобилизиран, за да се постигнат по-високите социални цели.  

Европейската младежка политика се гради на различни стратегически документи, 

между които:  
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Европейски пакт за младежта (2005) за подобряване на възможностите за развитие на 

знанията, мобилността, заетостта и социалното включване на младите европейски 

граждани. В областите на младежката политика е възприет отвореният метод на 

координация (ОМК). 

Резолюция (2009/С 311/01) относно обновена рамка за европейско сътрудничество по 

въпросите на младежта (2010-2018), която поставя следните общи цели: създаване на 

повече равни възможности за всички млади хора в областта на образованието и пазара 

на труда и насърчаване на тяхната активна гражданска позиция, социално приобщаване 

и солидарност. 

Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал 

(2009), насочена към създаване на повече възможности за младежта в областта на 

образованието и трудовата заетост, подобряване на достъпа и пълноценно участие на 

всички млади хора в обществения живот и насърчаване на взаимната солидарност 

между обществото и младите хора. 

Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, 

приета от Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа (ревизирана 

през 2003г.). 

Резолюция CM/Res(2008)23 за младежката политика на Съвета на Европа с три основни 

приоритета за бъдещата политика и действие на Съвета на Европа в младежката област 

- права на човека и демокрация, съвместен живот в общества на различията и 

социалното включване на младите хора. 

По отношение на образователното сътрудничество и политики още през март 2002 г. 

Европейският съвет в Барселона одобри работната програма „Образование и обучение 

2010 г.“, с която — в контекста на Лисабонската стратегия — за първи път се създаде 

солидна рамка за европейското сътрудничество в областта на образованието и 

обучението, основаваща се на общи цели и насочена на първо място към подкрепа за 

подобряването на националните системи за образование и обучение чрез разработване 

на допълващи инструменти на равнище ЕС, взаимно обучение и обмен на знания и 

добри практики по отворения метод на координация.  

Заключения на Съвета на Европа от 12 май 2009 г. относно стратегическа рамка за 

европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението, залагат четири 
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стратегически цели пред европейското сътрудничество в областта на образование за 

периода в периода 2010—2020 г., третата от които е Утвърждаване на 

равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие. 

Политиката по образование и обучение следва да дава възможност на всички граждани, 

независимо от тяхното лично, социално или икономическо положение, да придобиват, 

актуализират и развиват през целия си живот както специфичните за работата им 

умения, така и ключови компетентности, необходими за тяхната пригодност за заетост, 

както и да стимулира ученето с цел усъвършенстване, активното гражданско участие и 

междукултурния диалог. 

На 3 март 2010 г. Европейската комисия представи Стратегия ЕВРОПА 2020 за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (COM(2010) 2020), чиято ключова 

инициатива „Младеж в движение“ е насочена към подобряване постиженията на 

образователните системи и улесняване навлизането на млади хора на пазара на труда. 

През 2015 и 2016 г. администрацията на Съвета на Европа инициира серия от 

мероприятия, за да заостри вниманието на правителствата върху недостатъчно 

активната им ангажираност с участието на младите хора, в т.ч. и Инструментът за оценка 

на участието на децата. През 2016 година Съветът публикува процедура за 

кандидатстване за подпомагане на държавите при оценка на детското участие в 

съответните страни, тествайки Инструмента на Съвета на Европа. Кандидатурата на 

България е приета и заедно с Италия и Латвия държавата ни участва в тестването на 

Инструмента. През целия процес на прилагане на методологията за оценка на детското 

участие България е подкрепена от Съвета на Европа чрез обучения и насоки. Въпреки че 

е определен като инструмент „за оценка“, Инструментът е по-скоро метод за 

ситуационен анализ на участието на децата и начин за проследяване на процесите във 

времето, а не база за съпоставка между различните страни. Инструментът за оценка на 

участието на децата е методология, чрез която страните самооценяват прилагането на 

правото на децата да участват. 

На 20 ноември 2017 г. УНИЦЕФ и Eurochild организират среща на високо равнище в 

Европейския парламент в Брюксел с цел институцията да поеме ангажимент за 

насърчаване и улесняване на участието на децата и младите хора в дейностите на 

Европейския съюз. Намерението на организаторите е това събитие да положи началото 

на процес на консултации с деца и млади хора за „бъдещето на Европа, което искат“. 
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Планира се резултатите от инициативата да бъдат представени една година по-късно – 

през ноември 2018 г. 

По инициатива на УНИЦЕФ по време на малтийското ротационно председателство през 

м. май 2017 г. в Брюксел е учредена неформална Група на ЕС на приятелите на децата. В 

нея участват всички държави – членки на Европейския съюз. Създаването й е вдъхновено 

от Групата на приятелите на децата и Целите за устойчиво развитие в Ню Йорк. В периода 

на българското ротационно председателство през 2018 година на територията на 

Европейския парламент България организира събитие относно детското участие в 

процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.  

Както стана ясно от цитираните документи по-горе, по отношение на образованието и 

младежката политика Европейският съюз прилага т.нар. Отворен метод на координация 

(ОМК). Основната идея на отворената координация е:  

• координиране на политиките вместо тяхното законодателно уреждане;  

• откритост за най-различни актьори, политики и методи;  

• прозрачност и публична видимост.   

Като страна член на ЕС Република България и като страна кандидат Република Сърбия 

прилагат ОМК и синхронизират националните си образователни и младежки политики 

с тези на Европейския съюз. 

3. Национална политика по отношение на младежкото лидерство и самоуправление - 

основни документи 

БЪЛГАРИЯ 

Както може да се очаква, в България не съществува само един специален политически 

документ, който да систематизира целите и мерките за развитие на младежкото 

лидерство, в това число и на ученическото самоуправление. Тази материя е обект на 

стратегии, закони и други правителствени документи, в които пряко или непряко става 

дума и се насърчава участието и самоорганизирането на децата и младите хора, както 

и развитието на други техни граждански умения. Част от тях касаят правата на детето, 

друга - образованието и образователната политика, трета – младежката работа и 

младежта като цяло, като между тях трябва да съществува необходимата координация 
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и съзвучие, определена от преследване на общи цели в процеса на демократизация и 

подкрепа на активното гражданство. 

Като държава – страна по Конвенцията за правата на детето, България е потвърдила 

своя ангажимент за подкрепа на детското участие и за насърчаване на прилагането на 

практически механизми за пълноценно участие на децата на всички равнища на 

вземане на решение. Това става чрез Закона за закрила на детето, Закона за 

предучилищното и училищното образование, Националната стратегия за детето 2008–

2018 г., Хартата за детско участие и др. Достъпът на младите хора до процесите на 

взимане на решения също е обект на национални политически документи, като 

Законът за младежта, Националната стратегия за младежта (2010-2020) и др. За да 

бъде прегледа по-полезен за целите на изследването и проекта, ще представим 

документите накратко, в зависимост от това, доколко касаят темата за младежкото 

лидерство и самоуправление в училище или извън него. 

Законът за закрила на детето е приет през 2000 година и урежда правата, принципите 

и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното 

взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и 

участието на юридически лица и физически лица в такива дейности. Дете по смисъла 

на този закон е всяко физическо лице до навършването на 18 години. Според чл.12 

всяко дете има право свободно да изразява мнение по всички въпроси от негов 

интерес.  

Сред оперативните цели на Националната стратегия за детето (2008-2018) спада 

насърчаване участието на децата при формиране и изпълнение на политики, свързани 

с техните права и отговорности. Документът утвърждава правото на всяко дете да 

изразява възгледите си свободно по всички въпроси, които го засягат, като на тези 

възгледи се отдава дължимото значение при вземането на всички решения, които го 

засягат. Разширяването на възможностите пред децата да изразяват мнението си и 

зачитането на това мнение е не само израз на уважение към детето и неговия 

развиващ се капацитет, но и реален принос на днешните деца за обогатяване и 

развиване на обществото. Участието на децата, съгласно Стратегията, включва както 

осигуряване правото на детето на формиране и изразяване на мнение, така и 

създаване на механизъм за участието и влиянието на децата върху разработването на 

политики. Ето защо една от мерките в това отношение е Законът за народната просвета 
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да предвиди задължителното участие на представители на ученическите съвети в 

срещи, на които се обсъждат ключови въпроси за живота на училището, учебните 

програми, извънкласните дейности, въпроси за дисциплината, налагането на санкции 

на отделни ученици, вътрешния ред в училище.  

В новата Национална стратегия за детето (2019 – 2030) се планира утвърждаване на 

национално валидни механизми за гарантиране на ефективното участие на учениците 

в училищния живот, политиките и дейностите на местно и национално ниво. 

Документът обаче все още не е приет, поради негативна обществена реакция. 

Една от основните цели на българското образование, според новият Закон за 

предучилищното и училищното образование, в сила от 1.08.2016г., е придобиване на 

компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата 

държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско 

участие. Същият закон за пръв път постанови създаването на държавни образователни 

стандарти като съвкупност от задължителни изисквания за резултатите в системата на 

предучилищното и училищното образование, както и за условията и процесите за 

тяхното постигане. В съответствие със спомената цел, един от стандартите (номер 8) 

касае гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.  

В демократичен дух, Законът дава широка автономия на училищата, включително да 

избират организацията, методите и средствата на обучение, с цел осигуряване на 

качествено образование и в зависимост от потребностите на учениците. 

В закона има няколко текста, които кореспондират конкретно с темата за младежко 

лидерство и ученическо самоуправление. На първо място това е член чл.171, ал.2, 

според който учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на 

училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и 

училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците. В 

член 181 на Закона е посочен ангажиментът училището да развива интересите на 

учениците, включително за да придобиват умения за лидерство.  

Ще споменем също, че според Закона за предучилищното и училищното образование, 

гражданското образование може да се развива не само в училище, но и в други 

образователни звена, каквито са Центровете за подкрепа за личностно развитие. Това 

са институции в системата на предучилищното и училищното образование, в която се 
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организират дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на 

децата и учениците, както и дейности за развитие на техните интереси и способности, 

без да осигуряват завършването на клас и етап и придобиването на степен на 

образование и/или на професионална квалификация. 

В съответствие със Закона, Министърът на образованието и науката издаде Наредба № 

13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование, която регламентира държавния образователен стандарт в тази област: 

същността и целите,  начините и формите за осъществяването им, рамковите 

изисквания за резултатите от обучението и институционалните политики за подкрепа. 

Според Наредбата, гражданското образование е насочено към формиране на 

гражданско съзнание и граждански добродетели и е свързано със знания за 

устройството на демократичното общество, за правата и задълженията на гражданина 

и с умения и готовност за отговорно гражданско поведение. Една от конкретните му 

цели е да „създава позитивна образователна среда за диалог между представителите 

на различните културни общности в зависимост от тяхната възраст и компетентности, 

включително и чрез формите на ученическото участие и самоуправление“. 

В училище гражданското образование се осъществява в процеса на придобиването на 

всички видове училищна подготовка, както и в часа на класа, включително и чрез 

ученическото самоуправление и в заниманията по интереси в рамките на целодневна 

организация на учебния ден. В часа на класа трябва да се предвидят дейности за 

последователно развитие на класа като общност и за ученическо самоуправление на 

ниво паралелка, клас и училище. 

Стандартът предвижда въвеждането на специален общообразователен предмет 

„гражданско образование“ в ХI и ХII клас, но казва, че гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование може да се придобива и чрез 

допълнителната подготовка, чрез обучение по учебни предмети или модули, чрез 

интердисциплинарни програми, проекти или дейности по избор на учителя. 

Факултативните часове може да се използват и за дейности с ученическите съвети на 

всички нива или други форми на ученическо представителство, младежко лидерство и 

клубни занимания, при които се практикуват граждански и социални умения. 

Според Стандарта, институционалните политики за подкрепа на гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование включват и подкрепа на 
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инициативността и участието на децата и учениците чрез подходящи за възрастта им 

включващи демократични практики. Ще изброим всички, посочени в документа, 

защото не само касаят, но и много често те се осъществяват чрез инициативността или с 

подкрепата на органите на ученическо самоуправление в училище: 

1. участие в различни форми на ученическо самоуправление и представителство; 

2. организиране на доброволчески дейности във и извън училище; 

3. поддържане на училищни медии с активното участие на учениците (вестници, радио, 

телевизия, списания, интернет страници и др.); 

4. организиране на училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, 

социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и пр.; 

5. организиране на училищни празници и събития съобразно календара на световните, 

международните, европейските, националните, общинските, местните, 

професионалните и културните дати и празници; 

6. организиране на обучения на връстници от връстници; 

7. развиване на младежкото лидерство; 

8. участие в клубове и неформални групи по интереси; 

9. реализиране на форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на 

агресията; 

10. въвеждане на практиката на ученици-наставници за превенция на конфликти, 

отпадане от училище и др.; 

11. проучване на мненията, нагласите и очакванията на учениците относно процеса и 

съдържанието на училищното образование и предложения по училищния живот; 

12. насърчаване на информалното учене на територията на училището за научаване 

чрез правене извън часовете за формално образование и неформално обучение. 

Образователният стандарт за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование включва и Рамкови изисквания за създаване и 
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функциониране на ученически съвети, които са приложени към доклада (Приложение 

1).  

През настоящата 2019г. Министерството на образованието и науката публикува 

учебните програми за XI и XII клас (общообразователна подготовка). Макар, че 

учебното съдържание в тях да не е свързано конкретно с ученическото 

самоуправление, редица теми, методи и форми на обучение го подпомагат. Например 

и в двата класа се препоръчва работа по проекти, като начин за осигуряване на 

възможност за самостоятелно и екипно разработване на обществено значими проекти, 

целящи качествена промяна в социалната среда по темите на учебната програма, както 

и стимулиране на креативността за проучване, обработване и сравняване на 

информация, защита на собствена позиция, развитие на умения за синтез и анализ. 

Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година 

определя стратегическата рамка на държавната политика за образование и обучение в 

периода 2014 – 2020 г., насочена към постигането на европейската цел за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Документът обхваща всички форми на 

образование, обучение и учене – формално, неформално, самостоятелно – в които 

човек участва през целия си живот, като за периода на седем години предоставя 

препоръки, които да послужат за основа на изготвянето на годишни планове, на базата 

на които да бъде проследен напредъкът в прилагането на ученето през целия живот в 

България. 

Въпреки, че документът е твърде общ, сред мерките за повишаване на качеството на 

училищното образование и обучение за  придобиване на ключовите компетентности, 

подобряване на постиженията  на учещите и развитие на личността, откриваме и 

такива, осигуряващи условия за активно включване на учениците в училищния живот 

чрез насърчаване на достъпа до форми, касаещи повишаване привлекателността на 

училищната среда, творческата активност и екипната работа на учениците. 

Стратегията за възпитателната работа в образователните институции 2019 – 2030 (в 

проект) е първия стратегически документ, който структурира политиките и мерките, 

свързани с възпитателната работа в образователните институции. В документа 

възпитателната работа се разглежда като неизменна част от цялостния образователен 

процес. За целите на Стратегията възпитанието се дефинира като процес на формиране 

на отношения - ценности, нагласи, мотиви, насочени към развитие на личността като 
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индивидуалност и член на обществото. То е неразделно свързано с процеса на 

обучение, осъществяван в образователните институции, в контекста на индивидуалната 

и обществената значимост на образованието и е насочен към постигане на лични и 

обществени цели, удовлетворяване на потребности на индивида и обществото, както и 

със създаване на условия за всяко едно дете и ученик за реално и активно участие във 

всички дейности, свързани с неговото развитие. Сред мерките на Стратегията фигурира 

и подкрепа на дейността на ученическите съвети и ученическото самоуправление в 

образователната институция чрез обсъждане и решаване на въпроси, свързани с 

възпитателните дейности в училищната общност и в училищния живот с активното 

участие на самите ученици. 

Законът за младежта, обнародван на 20.04.2012 г. определя основните принципи, 

управлението и финансирането на дейностите, осъществявани в изпълнение на 

държавната политика за младежта. Основните принципи на тази политика, според 

документа, включват и такива, имащи отношение както към въвличането на всички 

заинтересовани страни, в това число образователните институции и интеграция на 

политиките за децата и младежта, така и утвърждаване на правото на сдружаване на 

младежите, свободата на младежките инициативи и самоуправлението. Като цяло 

законът е ориентиран повече към младежки дейности извън училище, във 

философията му личи, че тези дейности допълват и надграждат направеното в рамките 

на образователната система, в това число и по отношение на самоорганизирането на 

младите хора, развитието на доброволчеството, участието в процеса на вземане на 

решения и т.н. Интересно е да споменем, че Законът за пръв път определя длъжността 

„младежки работник“ като пълнолетно лице, което е преминало специално обучение 

за работа с младежи и/или е придобило професионален опит за работа с младежи и 

изпълнение на младежки дейности. 

Националната стратегия за младежта (2010-2020) е ориентирана към изграждане и 

реализиране на единна, последователна и устойчива младежка политика в България, 

основана на многосекторния подход, междусекторното сътрудничество и съвместното 

управление с младите хора на национално, регионално, областно, общинско ниво. 

Стратегията e ориентирана към младите хора на възраст от 15 до 29 години, съобразно 

международните и европейските стандарти за работа с младежта. 



 

  

 

Проект CB007.2.22.028 

Регион на младежкото участие 

                       

 

  

 

 
 

                  The project is co-funded by the EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia                                                      

                   Programme. 

 

14

Сред оперативните цели и задачи за повишаване на гражданската активност на 

младите хора, очертани в Стратегията, са такива като: Насърчаване на 

самоорганизирането на младите хора; Обучение на младежки лидери; Насърчаване на 

създаването и развитието на младежко представителство.  Очакван резултат от 

предвидените мерки е активизиране на участието на младите хора при решаване на 

младежките проблеми.  

Документът констатира недостатъчна е интеграцията между детската и младежката 

политика, както и признава ролята на младежките работници като най-ценен ресурс за 

оказване на специална подкрепа за личностното, общественото и икономическото 

развитие и овластяването на младите хора за пълноценно участие в обществото, 

съобразено с особеностите на младежката възраст. Сред местата за осъществяване на 

младежка работа, наред с младежките центрове и организации, са посочени и 

училищата. 

На училищно ниво, документите които имат отношение към темата младежко 

лидерство и ученическо самоуправление са освен учебния план на училището, също 

правилникът му и правилника на самия орган на ученическо самоуправление (съвет 

или парламент), които ще бъдат разгледани по-подробно в следващата точка.  

СЪРБИЯ 

В Сърбия има редица закони и национални документи, касаещи както правата на 

децата, така и възможността за тяхното участие и вземане на решения по важни 

въпроси. Някои от тези документи също регулират начина, по който учениците могат да 

се сдружават и да се застъпват за своите интереси. 

Проектозаконът за правата на детето и защитника на правата на детето изброява 

правата на децата в раздела за основните права на детето. Проектозаконът посочва, 

наред с другите и следните права. 

Член 11 разглежда забраната за пряка и непряка дискриминация на дете или група 

деца, техните родители, осиновители, настойници, приемни родители, членове на 

семейството на детето и близкитв му лица, която е въз основа на раса, цвят, потекло, 

гражданство, националност или етническа принадлежност, език, религиозни или 

политически убеждения, пол, полова идентичност, сексуална ориентация, 

имуществено състояние, раждане, генетични характеристики, здравно състояние, 
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увреждане, брано и семейно състояние, съдимост, възраст, външен вид, членство в 

политически, синдикални и други организации и други реални или предполагаеми 

лични характеристики на детето, неговите родители, настойници или членове на 

семейството. Този член предвижда публичните органи да предприемат всички 

необходими мерки, за да гарантират защитата на детето и лицето, което се грижи за 

детето или са му близки, както и културните или етническите групи на детето. 

Член 12 се отнася до правото на осъществяване на най-добрия интерес на детето. 

Позовава се на факта, че във всички дейности, свързани с детето и решенията, които се 

вземат в тази връзка, държавните органи, юридическите и физическите лица са 

задължени да действат в най-добрия интерес на детето. При определяне на най-

добрите интереси на детето има задължение да се определи мнението на детето и да 

му се обърне дължимото внимание, като се вземе предвид възрастта и зрелостта му. 

Най-добрите интереси на детето се определят от: 

1) правата на детето, предвидени в този закон, Конвенцията за правата на детето и 

други ратифицирани международни договори и практики на международни 

институции, които наблюдават прилагането на правата на човека и правата на детето; 

2) пол, възраст, други лични характеристики, предишен опит и житейски обстоятелства 

на детето; 

3) нуждите на физическо, когнитивно, емоционално и социално развитие и защита на 

живота и здравето на детето; 

4) нуждите за осигуряване на безопасност на детето; 

5) значението на осигуряването на стабилност, непрекъснатост на отношенията с 

родителите, семейството и средата, от която произхожда или в която живее, средата и 

начина на живот на детето; 

6) качеството на връзката, която детето е установило с родителя или друго лице, и 

непосредствените и дългосрочни ефекти от поддържането на тази връзка; 

7) необходимостта от запазване на семейните отношения, особено отношенията с 

братя и сестри; 
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8) културният, расовият, етнически, езиков и религиозен произход или наследственост 

на детето; 

9) зачитане на детското възприемане на времето и последиците, които може да има 

неоправдано забавяне на вземането на решения за детето; 

10) други обстоятелства, лични характеристики и условия, които могат да повлияят на 

благосъстоянието на детето. 

Следващият важен член е член 13, който се занимава с правото на мнение и зачитането 

на мнението на детето. Според него всяко дете има право свободно да изразява 

мнението си по всички въпроси, които го засягат, доколкото желае да го направи и то 

във всички съдебни, административни и други процедури, в които се решават правата 

на детето или чийто резултат може да повлияе на неговите/нейните права. 

Държавните органи, юридическите и физическите лица са задължени да предоставят 

на детето цялата информация, от която се нуждае, за да формира и изразява мнение и 

при необходимост да осигурят присъствието на експертно лице. 

Член 15 се отнася до правото на детето на оцеляване и развитие, което се отнася до 

правото на всяко дете да живее и да се развива в здравословна и безопасна социална 

среда и задължава държавните органи да подкрепят създаването и предоставянето на 

такава среда. Членът също така предвижда правото на детето на достъп до мерки, 

които му позволяват да развие пълния си потенциал, и предвижда публичните власти 

да осигурят на децата, независимо от личните им характеристики и различните среди, в 

които живеят, най-високия възможен стандарт на живот и защита от всички форми 

насилие, злоупотреба и пренебрегване, експлоатация, употреба на наркотични 

вещества, тютюн, алкохол и други вредни вещества и от излагане на порнография и 

друга вредна информация, защита на безопасността, включително безопасността на 

движение, защита от всички други влияния, вредни за развитието на детето, 

включително вредни традиционни, културни и религиозни практики. 

Член 22 определя, че всяко дете има право на свобода на мисълта, съвестта и 

религията. Държавните органи са задължени да зачитат правото и задължението на 

родителите да насочват свободно детето към упражняването на посочените свободи 

по начин, съобразен с възможностите за развитие на детето. 
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Член 23 гласи, че всяко дете има право да създава сдружения, да се присъединява към 

сдружение и да участва активно в работата му, в съответствие със закона. Дете, което е 

придобило правоспособност съгласно закона, може да се присъедини към синдикални 

организации. 

Детето има право да организира и участва в мирни събрания, а родителите или 

полагащите грижи имат основната отговорност да насочват детето в такива дейности и 

да го предпазват от вредни влияния и злоупотреби. 

Член 24 определя, че детето има право на достъп до информация и материали от 

различни вътрешни и международни източници, особено тези, насочени към 

насърчаване на благосъстоянието, физическото и психическото здраве. 

Особено актуален за темата за ученическото самоуправление е осмият раздел от 

закона, касаещ правото на децата на образование, свободно време и културни 

дейности. Освен правото на образование, целите на образованието и задължението на 

публичните органи за обезпечаване правото на образование, горепосочената част от 

закона в член 69 определя, че детето има право да участва във вземането на всички 

решения относно своето образование, в съответствие със закона, и задължението на 

публичните органи преди да вземат решение, което касае образованието на дететод, 

да получат неговото мнение и да му обърнат нужното внимание. Публичните органи са 

длъжни да предоставят на детето цялата информация, която му е необходима за 

формиране и изразяване на своето мнение, както и да обяснят подробно как са 

определили мнението на детето и причините, поради които са го уважавали или не. 

Проектният текст е в съответствие с Конвенцията за правата на детето, 

Незадължителния протокол към Конвенцията за правата на детето за продажба на 

деца, детска проституция и детска порнография и Незадължителния протокол към 

Конвенцията за правата на детето за участие на деца във въоръжен конфликт. Всички 

разпоредби на този проект изцяло разчитат на международното право, прието от 

Сърбия, като същевременно се зачитат особеностите, които произтичат от нашия 

правен и културен контекст. 

Друг закон, който се прилага повече за учениците и за тяхното сдружаване и защита на 

техните собствени интереси, е Законът за основите на системата на образованието и 

възпитанието (по-долу: ЗОСИВ). Член 88 от посочения закон се отнася до Ученическия 
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парламент. В горепосочения член се посочва, че в последните два класа на основното 

училище и в гимназията се организира ученически парламент, който да: 

1) даване на становища и предложения пред експертните органи, училищния съвет, 

съвета на родителите и директора относно: правилата за поведение в училище, 

мерките за безопасност на учениците, годишния работен план, плана за развитие на 

училището, училищната програма, начина на подреждане на училищното 

пространство, избора на учебници, свободните дейности, участието в спортни и други 

състезания и организиране на всички прояви на ученици в и извън училище и други 

въпроси, свързани с тяхното образование; 

2) разглежда взаимоотношенията и сътрудничеството на ученици и учители, 

възпитатели или професионални сътрудници и атмосферата в училището; 

3) информиране на учениците по въпроси от особено значение за тяхното образование 

и за дейността на ученическия парламент; 

4) активно участие в процеса на планиране на развитието на училището и в 

самооценката на училището; 

5) номиниране на членове за актива за развойно планиране и за екипа за превенция на 

насилието на ученици. 

Законът определя, че парламентът се състои от двама представители от всяка 

паралелка от седми и осми клас в началното училище или от всяка гимназиална 

паралелка в средното училище, а в училищата по изкуствата - по трима от всеки клас, 

съответно година, а че членовете се избират от учениците от паралелката за всяка 

учебна година. Членовете на парламента си избират председател. Ученическият 

парламент има правилник за дейността си, а работната програма на парламента е 

неразделна част от годишния работен план на училището. 

Ученическите парламенти на училищата могат да се присъединяват към сдружения на 

ученическите парламенти, както и да си сътрудничат със сдружения и организации, 

които се занимават със защитата и утвърждаването на правата на учениците. 

Парламентът избира двама представители на учениците, които участват в работата на 

училищния съвет, по-конкретно в работата на училищния управителен орган, но нямат 

правомощия за вземане на решения. 
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Законът за средното образование в член 23 гласи, че едно училище може да има свои 

ученически организации и може да се свързва и с организации извън училището 

(Червения кръст, туристически организации, скаутски и други подобни). Също така 

гореспоменатия член определя, че във всяко училище се организира ученически 

парламент, който предлага собствена работна програма, в съответствие със закона. 

Начинът на работа на ученическия парламент се определя с акт на училището. Законът 

предвижда, че ученическите парламенти на училищата могат да се присъединяват към 

общност от ученически парламенти и че със съгласието на училищния съвет, 

ученическият парламент може да създаде ученически клуб. Работният план на 

ученическия клуб се приема от училищния съвет, по предложение на ученическия 

парламент, като неразделна част от училищната програма. Начинът на работа на 

ученическия клуб се определя с акт на училището. 

Законът за младежта в член 8 определя принципа на активно участие на младите хора, 

който предвижда всички, особено субектите на младежката политика (Република 

Сърбия, автономната провинция и органите за местно самоуправление, като отговорни 

за младежката политика, институции, сдружения, осъществяващи младежки дейности, 

и други субекти, участващи в прилагането на младежката политика) трябва да 

осигуряват благоприятна среда и да подкрепят активното осъществяване на 

младежките дейности, да предприемат инициативи и да се включват активно в 

процесите на вземане и реализиране на решения, които допринасят за личностното и 

обществено развитие, основаващо се на пълна младежка информираност. 

Следващият документ на национално ниво, който е от значение за целите на това 

изследване, е Стратегията за развитие на образованието в Сърбия до 2020 г. Тази 

стратегия, наред с други неща, определя автономията на училището като институция и 

счита, че това е един от факторите, които могат да играят голяма роля за подобряване 

на качеството на образованието и възпитанието. Автономността на училището се 

състои от няколко основни аспекта: финансова автономия, автономия на управлението 

и педагогическа самостоятелност. Педагогическата автономия е самостоятелност по 

отношение на училищните учебни програми, тоест документи, създадени от училището 

относно образованието и обучението (план за развитие на училището, училищна 

програма, годишна работна програма), организацията и качество на преподаване/ 

обучение, професионалното развитие на учителите в училище и положението и 

правата на учениците. Една от стратегическите мерки за увеличаване на училищната 
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автономия е автономността на учениците в работата на ученическия парламент и при 

вземането на решения. 

В частта, която се отнася до средното общо и художествено образование, по-точно за 

качеството на работа, е посочено, че всички служители на училището, заедно с 

учениците, трябва да работят върху изграждането на идентичността на училището чрез 

различни училищни дейности. Тези дейности допринасят за изграждането на 

специфичен училищен профил в учебно-възпитателен, културен, спортен, научен, 

хуманитарен, екологичен и технико-технологичен смисъл. Училището се ангажира да 

осигурява създаването и непрекъснатото подобряване на благоприятна и безопасна 

среда за развитие на ученици и преподаватели, като насърчава трудовата етика, 

добрите отношения и атмосферата в училището. Училищата също така предлагат 

различни форми на ученически събирания извън учебния процес - на живо (напр. 

спортни срещи, забавни занимания, с възпитаници на училището, извънучилищни 

събития, състезания и др.) или чрез виртуална образователна мрежа от учители и 

ученици. Стратегията предвижда учениците да могат да бъдат администратори на 

такава мрежа, да участват в нейното поддържане и развитие, което допълнително ги 

свързва с училището и живота в него и влияе върху развитие на участието на учениците 

в училището. Участието в такава мрежа активно възпитава учениците чрез развитие на 

култура на поведение и действие в рамките на мрежата, както и в морални аспекти. 

Стратегията също така предвижда всички служители на училището, заедно с учениците, 

да определят правила за поведение в училище, тъй като това допринася за 

безопасността, развитието на хуманни взаимоотношения и конструктивна 

комуникация. Споделянето на ролите и отговорностите на всички участници (ученици, 

учители, училищна администрация, родители или настойници и местната общност) 

също допринася за позитивен етос. Участието на учениците във функционирането на 

институцията (съгласно ролята и възможностите им) им позволява да разберат по-

добре същността и логиката на човешкото сдружаване, организацията и работата на 

обществените институции и организации. По този начин се подчертава 

образователната роля на сдружението на учениците. подготовката им за по-късно 

успешно участие и интегриране в живота и работата на обществените институции. По 

този начин учениците се обучават да различават истинското участие от манипулацията, 

без значение кой го налага, възрастни или връстници. 
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Тази част от стратегията предвижда и мярка за създаване на необходимите условия за 

създаване на ученически клубове от страна на ученическия парламент, които да 

провеждат конкретни дейности и където младите хора да имат възможност да се 

информират, да обучават формално и неформално, да организират различни 

мероприятия и акции, за да развият доброволчески дух и ценности за активно участие 

в живота на своята общност, което да допринася за качеството на училището като 

институция. 

Националната младежка стратегия на правителството на Република Сърбия определя 

като една от стратегическите си цели насърчаването на активното участие на младите 

жени и мъже в обществото. Посоченият по-горе документ признава, че правната и 

политическата рамка не насърчава или стимулира младежкото участие и активизъм и 

че няма ефективни механизми за интегриране на младежките перспективи в 

публичните политики и младежкото участие. Стратегията определя целите, които 

трябва да се преследват, за да се реши проблема. 

Първата конкретна цел се дифинира като подобряване на правната и политическата 

рамка за включване на перспективата на младите жени и мъже и участието на младите 

хора в процесите на вземане на решения и разработването на политики за младежта. 

Очаква се постигането на тази цел да доведе до признаване на различни категории 

младежи от организациите и институциите като отделна група със свои права и нужди. 

За да се случи това, стратегията предвижда необходимостта от цялостен анализ на 

правната и политическата рамка и практики за младежко участие и активизъм на 

национално, провинциално и местно равнище; да се дефинира правното задължение 

на всички институционални участници да включват младежките перспективи и 

представителите на младежта в разработването на своите политики; да се формулира 

критерии за чувствителен към пола мониторинг на развитието на политиката, който 

включва перспективи за младежта и представители на младежта; осигуряват адекватно 

представителство (процент на местата) и ниво на младежко участие, за да се постигне 

равнопоставеност на младежта в процесите и органите; да се извърши изменение на 

Закона за младежта с цел подобряване на правното признаване на младите хора и 

включване на младежките перспективи в развитието на публичната политика. 

Очакван резултат е организациите и институциите да създават своите политики и 

конкретни планове, като вземат предвид перспективите на младите хора и 
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включително на младите хора. Това означава да е необходимо подпомагане на 

функционалното и активно включване на представителите на младежта в работата и 

вземането на решения на публичните институции и организации на равноправна 

основа, разработване на насоки за младежко и полово отговорно бюджетиране на 

всички нива, разработване на стандарти и механизми за подбор на младите хора, 

които да участват в процесите на вземане на решения и развитие на политики, 

включвайки мерки за участието на по-слабо представения пол, за разработване и 

прилагане на механизъм за структуриран диалог по международни стандарти и за 

осигуряване на адекватно ниво на представителство и участие на младите хора с цел 

постигане на равнопоставеност в процесите и органите. 

Втората конкретна цел се определя като създаване на условия за изграждане на 

капацитет и синергия в работата на субектите на младежката политика, устойчиво 

развитие и включване на повече сдружения, осъществяващи младежките дейности. 

Очаква се постигането на тази цел да доведе до установяване на непрекъсната 

подкрепа за програми за осъществяване на дейности по включване на младежта в 

обществото, както и предоставяне на подкрепа на студентските и ученическите 

прредставителни органи в развиване на компетенциите на членовете и увеличаване на 

броя на учениците или студентите, участващи в дейностите на представителните 

органи. 

Стратегията предвижда определяне на механизма за подкрепа и мотивация на 

субектите зна младежката защита за сътрудничество, работа в мрежа и съвместни 

дейности. Това по-конкретно означава необходимостта от подкрепа на участието и 

членството в асоциации, които осъществяват младежки дейности в международни 

организации, участие в международни срещи, процеси и органи, както и 

разработването и изпълнението на проекти за международно сътрудничество. 

4. Текуща ситуация на ученическото самоуправление в граничния регион от гледна 

точка на европейските стандарти и индикатори за младежка политика 

• Ангажираност и подкрепа за развитието на младежкото лидерство и самоуправление 

За ангажираността към развитието на младежкото лидерство и ученическото 

самоуправление в училище можем да съдим както по политическите документи, така и 

по реалната практика.  
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В България, както в стратегически документи касаещи правата на детето, 

образованието и младежта, така и в съответните закони е поет ангажимент от страна 

на държавата за подкрепа на детското и младежко участие, като на учениците не се 

гледа като на бенефициенти, а като на носители на права. Най-категорично това личи 

от държавния образователен стандарт, съвкупността от задължителни изисквания за 

резултатите в системата на образованието, както и за условията и процесите за тяхното 

постигане, относно гражданското образование на подрастващите. Както вече стана 

дума преди това, според Стандарта, сред целите на този вид обучение е и да създава 

позитивна образователна среда за диалог между представителите на различните 

културни общности в зависимост от тяхната възраст и компетентности, включително и 

чрез формите на ученическото участие и самоуправление. Има конкретни препоръки за 

ползване на подходящи за възрастта на учениците включващи демократични практики, 

като на първо място се посочва участие в различни форми на ученическо 

самоуправление и представителство. В член 181 на Закона за предучилищното и 

училищното и образование е посочен ангажимента училището да развива интересите 

на учениците, включително за да придобиват умения за лидерство.  

На ниво училище, за ангажиментът може да се съди по това, доколко ученическия 

съвет или парламент е включен в дейността на училището – документално и на 

практика. От разгледаните училищни правилници в рамките на проучването се вижда, 

че на структурата на ученическото самоуправление се гледа като на част от 

управлението и организирането на училищния живот. Най-често ученическия 

съвет/парламент е посочен наред с другите помощни органи, каквито са Обществен 

съвет и Настоятелство.  

Според интервюираните мениджъри и младежки работници, рядко има стратегически 

документи на училищно ниво, касаещи развитието на ученическото самоуправление. 

Въпреки това всички уверяват, че на ученическите парламенти/съвети се гледа като на 

част от системата за вземане на решения, особено що се касае вътрешноучилищния 

живот. В повечето училища, учениците участват активно в разработването на Годишния 

план на училището и в неговото изпълнение. В самия план дейността на парламента 

намира отражение, както и други лидерски инициативи в училището и извън него. 
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От 12 анкетирани учители от 6 училища, 11 считат, че ученическият парламент е 

необходим за доброто функциониране на училищната система и само един е на 

обратното мнение. Подобно е мнението и на учениците. 

СХЕМА 1 Учители 

 

СХЕМА 2 Ученици 

Считате ли, че ученическият парламент е 
необходим за доброто функциониране на 

училищната система?

Да, категорично

Да, но не в този му вид

Не
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Интересно е мнението на учителите и учениците относно доколко органите на 

ученическото самоуправление се подрепят от училищната общност и какви са 

причините за евентуалната липса на достатъчна подкрепа. 

СХЕМА 3 Ученици 

Считате ли, че е важно в училището да има 
силен и работещ ученически парламент?

Да

Не

Не ме интересува
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СХЕМА 4 Ученици 

Считате ли, че ученическият парламент 
има подкрепата на учителите в 

училището?

Да, напълно

Да, на повечето от тях

Недостатъчно

Не знам/нямам мнение
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При учителите попитахме и за подкрепата от страна на училищното ръководство: 

СХЕМА 5 Учители 

Считате ли, че ученическият парламент е 
подкрепен от учениците в училището?

Да, от преобладаващата част 
от тях

Недостатъчно

Не знам/нямам мнение
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СХЕМА 6 Учители 

Считате ли, че ученическият парламент 
има подкрепата на ръководството на 

училището?

Да, в голяма степен

Недостатъчно
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Тази недостатъчна подкрепа бе споделена и в рамките на фокус-групата от младежки 

работници, които определено считат, че една от пречките пред работата на структурите 

на младежко самоуравление в училище е, че учителите слабо ги подкрепят, а в някои 

случаи буквално пречат на дейността, не възприемайки я като сериозна. 

СХЕМА 7 Учители 

Считате ли, че ученическият парламент 
има подкрепата на учителите в 

училището?

Да, на повечето от тях

Недостатъчно
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Сред причините за липса на достатъчна подкрепа от страна на учениците, последните 

изброяват такива, като: в повечето случаи не ги интересува; не го възприемат на 

сериозно; смятат, че е загуба на време;  не знаят толкова за него. Има обаче и отговори 

от типа: Защото ученическият парламент не се съгласува с учениците по темите, които 

се обсъждат! Мненията на учителите са подобни. 

В Сърбия също така съществува, вече упоменатата законова регулация, която урежда 

формирането на ученическите парламенти, тяхната роля и функция и чрез което 

косвено се регулира участието на младите хора в развитието на младежкото лидерство 

и самоуправление. 

За да се анализира настоящата ситуация на ученическото самоуправление в граничния 

регион, беше направен преглед на дейността на ученическите парламенти на шест 

училища. От административния район Бор в проучването взе участие гимназията „Бора 

Станкович“. В упоменатата гимназия има ученически парламент, където учениците 

провеждат различни дейности (провеждане на сесии, организиране на хуманитарни 

спортни турнири), реализиране на проекти и вземане на решения по въпроси, които са 

Считате ли, че ученическият парламент 
има подкрепата на учениците в 

училището?

Да, на повечето от тях

Недостатъчно
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от значение за учениците. Парламентът на това училище е също член на Съюза на 

средношколците на Сърбия. 

От административен район Зайчар участва Техническото училище от Княжевац. 

Учениците на споменатото училище се включват в работата на Ученическия парламент. 

Всяка година те подготвят и изпълняват проекти, насърчаващи младежкия активизъм, 

толерантността, ненасилието и опазването на околната среда. 

Гимназия „Светозар Маркович” от Ниш бе избрана от административния район 

„Нишава”. В това училище се провеждат месечни заседания на ученическия парламент, 

на които присъстват представители на всички паралелки от всички класове. На срещата 

се обсъждат актуални дейности. Членове на парламента са председателите и 

заместник председателите на паралелките. Председателят и заместникът се избират с 

гласуване в рамките на паралелките по време на часа на класа. Председателят или 

заместникът (в зависимост от това кой е присъствал на заседанието) са отговорни за 

информирането по темите и решенията на паралелката по време на часа на класа. 

Председателят и заместникът на парламента се избират от членовете му на първото 

заседание. 

Земеделското училище „Радош Йованович Селя“ в Прокупле (административен район 

Топлица) официално има ученически парламент. Нито в официалния сайт на 

училището, нито на официалната страница във Фейсбук не се намери информация за 

работата и дейността на ученическия парламент. 

Гимназията „Никета Ремезийски“ е още едно училище от българо-сръбския граничен 

район. Това училище също официално е сформирало ученически парламент, но и за 

този парламент, както в предходния случай, няма информация за работата му нито на 

официалния уебсайт на училището, нито на официалната му страница във Фейсбук. 

Икономическо-търговското училище от Вранье бе избрано от административния окръг 

Пчиня. Въпреки че ученическият парламент е официално сформиран, няма достъпна 

информация за неговите дейности в Интернет. 

В интервюта директорите на училищата посочват, че формирането на ученически 

парламент е неразделна част от годишния училищен план. В някои училища 

изготвянето и приемането на годишния работен план на ученическия парламент е 

завършено до 10 септември на текущата учебна година. 
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Когато става въпрос за емпирични изследвания, резултатите са следните. Всички 

учители (14 от тях) смятаха, че е необходимо да има ученически парламент, за да 

функционира правилно училищната система. Тяхното мнение се споделя от учениците. 

СХЕМА 8 Учители 

 

 

Схема 9 Ученици 

 

Считате ли, че ученическият парламент е 
необходим за доброто функциониране на 

училищната система?

Да, категорично

Да, но не в този му вид

Не

Нямам наблюдение
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Считате ли, че е важно училището да има силен и 
функциониращ ученически парламент?

Да Не Не ме интересува

Считате ли, че ученическият парламент е 
подкрепен от учениците в училището?

Да, от преобладаващата част 
от тях

Недостатъчно

Не знам/нямам мнение
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Когато става въпрос за степента, в която Ученическият парламент има подкрепата на 

членовете на училищната общност, резултатите са следните: 

Схема 10 Ученици 

 

 

В дискусията по време на фокус-групата, проведена с ученици, те споменаха различни 

преживявания, в които става дума за подкрепа на учителите за ученическия парламент. 

Някои казват, че няма подкрепа от техните учители в тяхното училище. Учителите 

показват липса на разбиране за всички действия, турнири и събития, организирани от 

ученическия парламент, поради честите отсъствия. В други училища ситуацията е по-

добра, дейностите се организират в извънучебно време, за да се избегнат споменатите 

по-горе проблеми. 

Един от учениците заключи, че в някои училища парламентът съществува само за да се 

изпълни закона, учениците да се питат, защото е такъв реда, а всъщност ученическият 

парламент може да направи много повече, отколкото обикновено прави. 

Схема 11 Ученици 

Считате ли, че ученическият парламент има подкрепата 
на учителите в училището?

Да, напълно Да, на повечето от тях Недостатъчно Не знам/нямам мнение
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Учителите също изразиха своето мнение за подкрепата на училищната администрация 

за ученическия парламент. 

Схема 12 Учители 

 

Считате ли, че ученическият парламент е подкрепен от 
учениците в училището?

Да, от по-голямата част от тях Недостатъчно
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Схема 13 Учители 

 

Считате ли, че училищният парламент има подкрепата 
на училищното ръководство?

Да, в голяма степен Недостатъчно Не знам/нямам мнение
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Като причина за липсата на подкрепа на учителите за ученическия парламент учителите 

най-често цитират отсъствия и разглеждат дейностите на парламента като начин за 

злоупотреба с извиненото отсъствие. Също така сред причините са липсата на 

информация и мотивация на учителите, както и фокусът им върху техните предмети и 

други проекти, с които се занимават. 

Схема 14 Учители 

 

Считате ли, че училищният парламент има подкрепата 
на учителите в училището?

Да, на повечето от тях Недостатъчно Не знам/нямам мнение
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Като причина за липсата на подкрепа от страна на учениците, учителите посочват 

незаинтересованост, както и прекалена ангажираност в училище и в извънкласни 

дейности. 

• Законодателство и правила 

Необходимо е да има законодателно регламентиране за ученическото 

самоуправление, което да съответства на другите измерения на проактивна политика 

за младежта. Такова законодателство трябва да потвърждава участието на младите 

хора и техните структури в  процесите на вземане на решения, които ги засягат.  

В България, съгласно закона, въпросът с функциите и правомощията на органите на 

ученическото самоуправление на ниво училище се решава в Правилника на училището 

(чл.171, ал.2). Пак според същия текст, това трябва да стане по предложение на самите 

ученици. От друга страна според Рамковите изисквания за създаване и функциониране 

на ученически съвети, на ниво училище сред задълженията на съвета или парламента 

са да „утвърждава формите и правилата на ученическо самоуправление в училището“. 

Казано по друг начин се очаква съветът или парламентът да има свой Правилник, който 

е приет демократично от състава му и който да регламентира дейността му. Трябва да 

Считате ли, че ученическият парламент има подкрепата 
на учениците в училището?

Да, на повечето от тях Недостатъчно Не знам/нямам мнение
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подчертаем, че макар това да не звучи като категорично законово изискване, то е 

функция на органа на ученическо самоуправление, описана в приложение към 

Държавния образователен стандарт, който обаче от своя страна е задължителен. 

Стандартът не дава някакви насоки какво трябва да включва този правилник, като по 

този начин не ограничава учениците да вземат сами решение относно неговото 

съдържание. Същото важи за Правилника на училището, който се приема от 

Педагогическия съвет.  

От направено проучване в Интернет, можем да кажем, че в някои случаи правилниците 

на училищата и на ученическите съвети или парламенти се публикуват и са достъпни на 

сайта на училището, което е една добра практика. Обикновено в правилника на 

училището ученическия съвет или парламент се определя като орган за съ-управление, 

консултативен или помощен орган, наред с училищното настоятелство или общото 

събрание на училището. Той е форма на ученическото самоуправление на ниво 

училище, чрез която учениците участват в училищния живот и в организационното 

развитие на училището. Съветът/парламента има свои представители на ниво 

паралелка, които съдействат за даването на мнения и предложения за училищните 

дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове, 

произтичащи от интересите на учениците от всеки клас. В правилника на училището се 

записват и правомощията на ученическия съвет/парламент по отношения на процеса 

на вземане на решения.  

В повечето случаи ученическият съвет или парламент на училището има и свой 

правилник или устав, приет от членовете му. В някои училища съществува практика 

този документ да се утвърждава от директора. Най-често в правилника (устава) 

присъстват следните основни регламенти: цели и/или мисия на структурата за 

ученическо самоуправление; правомощия; начин на избиране и замяна на членове; 

избор на ръководство и други органи (например комисии); функции на тези органи; 

права и задължения на членовете на съвета/парламента; свикване на събрания, 

кворум и вземане на решения и др. От участвалите в изследването 6 училища от 

българската част на трансграничния регион със Сърбия, 5 имат приети правилник или 

устав за учебната 2018/2019 години, а 4 имат приет план за работата. В конкретните 

училища, с едно изключение, документите не са публично достъпни, а най-често се 

намират при директора или педагогическия съветник. 
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Както бе споменато в предишния раздел, в Сърбия създаването на ученически 

парламенти се регулира от закона за образованието, член 88. В споменатия член се 

посочва, че в последните два класа на основното училище и в гимназията се 

организира ученически парламент с цел: даване на становища и предложения пред 

експертните органи и родителите по всички въпроси, свързани с живота и работата в 

училище; разглеждане на взаимоотношенията и сътрудничеството между ученици и 

учители; информиране на учениците по въпроси от особено значение за тяхното 

обучение и за дейността на ученическия парламент; активно участие в процеса на 

планиране на развитието на училището и предлагане на членове на актива за развойно 

планиране и за екипа за превенция на насилието. 

Относно конкретните училища, които участваха в това изследване, начинът, по който 

функционират ученическите парламенти, може да се изведе от отговорите на 

директори и експерти на училищата. 

Работата на ученическия парламент в повечето училища в Сърбия се регулира от 

Правилника за дейността, училищния статут и годишната учебна програма. Добра 

практика е в съставянето на всички тези документи да бъдат включени членове на 

ученическия парламент в допълнение към експертите и директора на училището. В 

някои училища е практика работният план за ученическия парламент да бъде изготвен 

и приет най-късно до 10 септември през текущата учебна година. 

С работата си Ученическият парламент подготвя и осигурява обучение на учениците за 

по-нататъшно интегриране в образованието и социалната система като цяло, като 

насърчава тяхната независимост, креативност, предприемачески умения, развивайки 

тяхната хуманна страна. 

Ученическият парламент дава становище относно свободни и извънкласни дейности, 

участие в спортни и други състезания, организиране на всички събития в и извън 

училището и участва в обсъждането на отношенията и подобряването на 

сътрудничеството между ученици и учители. 

• Младежки изследвания (политика базирана на доказателства) 

Младежка политика, основана на доказателства, означава, че всички етапи на 

развитието й се използват и се основават на надеждни, уместни, независими и 

актуални данни и изследвания, за да може да отразява нуждите и реалностите на 
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младите хора. Отнесено към училището това значи, че учебно-въпитателният процес не 

трябва да се планира единствено на законови изисквания и предположения, а и върху 

факти и изследвания на нуждите на учениците, особено когато те са в младежка 

възраст. Това би трябвало да помогне да се определи какво да бъде във фокуса на 

училищната политика, в това число и в развитието на училището като система. 

Изследванията следва да се съсредоточат върху това кои педагогически или 

административни интервенции работят и кои не, мярка, която оценява как 

ученическите структури на самоуправление могат да играят роля в насърчаването на 

участието на младежите и т.н.  

В България, според новата Наредба № 15 от 22 юли 2019г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, една от функциите на педагогическия съветник (лицето, което най-често е 

ангажирано с ученическия съвет/парламент) е провеждане или участие в 

изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование. 

От направеното емпирично изследване става ясно, че с едно изключение, няма 

практика да се правят подобни изследвания сред ученическите общности, което 

поставя въпроса кого обслужва планирането на дейността на парламента или съвета. В 

някои училища се практикува на работни срещи между парламента с директора да се 

обсъждат въпросите, свързани с функционирането на парламента, както и такива  за  

съвместни дейности на УП и педагогическия колектив. В други, парламентът прави 

собствени проучвания относно степента на удовлетвореност от образователно-

възпитателния процес, желанието за включване в различни инициативи и др. 

На въпроса „Като ученик от това училище, мнението Ви за дейността на ученическия 

парламент било ли е търсено и по какъв начин?“, преобладаваща част от анкетираните 

споделят, че са давали мнение, но само 23% посочват, че това е регулярна практика. 

31% не са питани по темата по никакъв начин. 

СХЕМА 7 Ученици 
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В  

От другата страна на границата, в някои сръбски училища обикновено има практика за 

провеждане на изследвания и анализ на ученическите парламенти. В някои училища 

това се прави в края на учебната година под формата на дискусии с парламентарните 

координатори. В други училища се използват анкети за оценка на резултатите, докато в 

повечето училища тези теми се обсъждат на заседанията на парламента. 

Има обаче училища, в които тази практика не се практикува и няма пълна информация 

за работата на ученическия парламент, което допълнително възпрепятства развитието 

на възможностите за по-нататъшно усъвършенстване на този орган на самоуправление. 

Въз основа на резултатите от емпиричното проучване можем да заключим, че 

изследване и анализ на работата на ученическия парламент като такъв не се извършва, 

а се обсъжда на заседанията на парламента или в края на учебната година. В някои 

училища е обичайна практика учениците да представят своите мнения анонимно на 

хартия за работата на ученическия парламент на ниво паралелка или становищата и 

предложенията да бъдат изпращани на парламента от представителите на 

паралелките. 

Като ученик от това училище, мнението Ви 
за дейността на ученическия парламент 

било ли е търсено и по какъв начин?

Да, редовно се правеха 
анкети/допитвания сред 
учениците

Да, веднъж или два пъти 
сеучаствах в такова 
допитване,заедно с другите 
ученици

Да, по друг начин
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Повечето от учениците в анкетата заявиха, че по някакъв начин са били питани за 

тяхното мнение за функционирането на ученическия парламент. 

Схема 16 Ученици 

 

 

• Демократични процедури 

Развитието на ученическото самоуправление не е самоцел. То е част от целия учебно-

възпитателен процес в училище и трябва да допринася за формирането на граждански 

умения и гражданска култура в младите хора. Това значи, че то надгражда направеното 

в другите учебни часове и дава възможност на учениците да практикуват 

демокрацията, да усетят нейните добри страни, но и да се сблъскат с нейните 

предизвикателства. Затова е необходимо да видим доколко ученическите съвети и 

парламенти изпълняват подобни функции. 

В България, според цитирания вече многократно Държавен образователен стандарт 8 

за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, 

институционалните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и 

Като ученик в това училище, мнението Ви за дейността 
на ученическия парламент било ли е търсено и по какъв 

начин?

Да, редовно се правят анкети/допитвания до учениците

Да, веднъж или два пъти участвах в допитване заедно с други ученици 

Да, по друг начин

Не
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интеркултурното образование включват и подкрепа на инициативността и участието на 

децата и учениците чрез подходящи за възрастта им включващи демократични 

практики. Според Стандарта, гражданското образование е насочено към формиране на 

гражданско съзнание и граждански добродетели и е свързано със знания за 

устройството на демократичното общество, за правата и задълженията на гражданина 

и с умения и готовност за отговорно гражданско поведение. Имайки предвид, че 

демократичните практики, особено при представителната демокрация, която 

практикуваме, значат на първо място честни и свободни избори, е любопитно да видим 

как този въпрос е регламентиран и каква е практиката при избор на членове на 

ученическите съвети или парламенти. Според Рамковите изисквания за създаване и 

функциониране на ученически съвети, право да бъдат избирани за членове на 

ученическите съвети на всички нива имат всички ученици на възраст до 18 г., които 

притежават: лидерски качества и креативност; организаторски умения, както и умения 

да мотивират и обединяват връстниците си за определени каузи; умения да изразяват 

и защитават общото мнение, дори и то да е в противоречие с личното им мнение; 

готовност за поемане на отговорност. Че конкретният млад човек притежава такава 

комбинация от положителни качества решава паралелката по време на часа на класа, с 

явно или тайно гласуване, което също е регламентирано в Рамковите изисквания. На 

ниво паралелка се формира съвет от минимум трима членове, като един е 

председател, докато на ниво клас (няколко паралелки) ученическия съвет включва 

председателите на паралелките, не по-малко от трима ученици и не повече от броя на 

паралелките в класа, допълнeн до нечетно число. На училищно ниво съветът включва 

по един представител от клас, избран от съвета на класа, така че броят представители 

да е равен на броя на класовете в училището, допълнeн до нечетно число. В документа 

никъде не се пояснява по какъв начин се допълват четните съвети, така че да не 

възникват съмнения относно легитимността на допълнителния член. Тук ще си 

позволим да коментираме, че този начин на избор на ниво училище, макар и 

демократичен, е известно отстъпление от практиката, популярна в някои училища 

преди въвеждането на стандарта, да се правят общоучилищни избори, по подобие на 

местни или парламентарни, с предизборна агитация, платформи, диспути и гласуване в 

тъмна стайчка, което бе начин младите хора да се подготвят за реалния изборен 

процес. Председателят на ученическия съвет или парламент на училището, съгласно 

цитираните изисквания, се избира от членовете на съвета/парламента по ред, 

определен в съответния правилник (т.е. предполага се, че вече има такъв правилник). 
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Резултатите от емпиричното проучване потвърждават, че този регламент се спазва, 

като паралелките избират свои представители, с помощта или под ръководството на 

класния ръководител. От тях се формира съвета на класа, а от него с тайно или явно 

гласуване се избират членовете на училищния парламент. Доколко изборът е 

демократичен се вижда от проведените анкети сред учениците: 

СХЕМА 8 Ученици 

 

СХЕМА 9 Ученици 

Считате ли, че във вашето училище 
изборът на членове на ученическия 

парламент става демократично?

Да, в голяма степен

Да, но не винаги

Не

Не мога да отговоря
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Учителите са по-категорични относно демократичността на процедурите, макар също 

да има и такива, които считат, че не във всички случаи се постъпва напълно 

демократично. Някои са на мнение, че не бива всеки ученик, без каквито и да е 

ограничение, да може да се кандидатира за член на съвета/парламента: 

СХЕМА 10 Учители 

Според Вас може ли всеки, без 
ограничения (като пол, успех в училище, 
произход, увреждание и пр.) да избира и 
да бъде избиран за член на ученическия 

парламент?

Да, напълно

Да, но има някои ограничения

Не

Не мога да отговоря
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СХЕМА 11 Учители 

Считате ли, че във вашето училище 
изборът на членове на ученическия 

парламент става демократично?

Да, в голяма степен

Да, но не винаги

По-скоро не



 

  

 

Проект CB007.2.22.028 

Регион на младежкото участие 

                       

 

  

 

 
 

                  The project is co-funded by the EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia                                                      

                   Programme. 

 

48

 

В Сърбия на теория се избират представители на ученическия парламент по подобен 

начин, като в България се избират членове на ученическия съвет. Неправилно е, че 

парламентарните представители на учениците са съставени само от ученици с отлични 

резултати. За да функционира парламентът, не е необходимо неговите представители 

да са само най-добрите ученици в училището. За да бъдат успешни представители на 

парламента, учениците трябва да бъдат отворени, комуникативни, информирани, 

уверени в себе си, готови да приемат многообразието, да имат възможност за 

самоконтрол, обективност и реализъм. Отличният успех не е гаранция, че ученикът ще 

има всички изброени по-долу характеристики. 

На практика обаче нещата са различни. Въз основа на фокус групата, проведена с 

ученици от средните училища, може да се заключи, че демократичната процедура и 

подборът на ученици за парламента не се извършват според очакванията. В някои 

училища учениците пишат доклад за себе си и го изпращат до педагога в училището. 

Въз основа на доклада педагогът по своя свободна преценка избира най-добрите и 

след това публично се гласува кой от учениците ще бъде в парламента. Лошото в тази 

процедура е, че експертите на училището въз основа на произволни и лични критерии 

Според Вас трябва ли всеки, без 
ограничения (като пол, успех в училище, 
произход, увреждание и пр.) да избира и 
да бъде избиран за член на ученическия 

парламент?
Да, напълно

Не

Ученици с противообществено 
поведение не трябва да имат право да 
бъдат избирани



 

  

 

Проект CB007.2.22.028 

Регион на младежкото участие 

                       

 

  

 

 
 

                  The project is co-funded by the EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia                                                      

                   Programme. 

 

49

определят кой от учениците е „най-добрият“ и по този начин не позволяват на 

учениците да имат равен шанс да бъдат избрани в парламента. Това нарушава 

демократичния принцип за избор на членове на парламента. Освен това 

първокурсниците не се познават, нито знаят дали ученикът, написал кратката 

биография, е изразил обективно мнение за себе си и се е представил адекватно. 

Има и практика класният ръководител пита паралелката кой иска да бъде в 

парламента, след което имената на учениците, които се заяват, се изписват върху 

бележки, които псле се итеглят. Класният ръководител обаче пречи на учениците, 

които вече са членове на парламента, да бъдат преизбирани, което отново нарушава 

правото на отделните ученици да бъдат в парламента. 

Има и мнения на ученици, че ученическият парламент има привидна сила. Според тях 

членовете на парламента не могат да правят нищо и затова липсват конкретни 

резултати. 

Нонинирането и избирането на членове за ученическия парламент, според резултатите 

от изследването, се прави публично, чрез публичен конкурс и представяне на 

автобиография на кандидатите, двама представителя на всяка паралелка се избират в 

парламента от 5 кандидата. В други училища кандидатите се представят пред членове 

на парламента, членове на парламента гласуват за един кандидат, а целият избор се 

наблюдава от координатора на ученическия парламент. Председателят на парламента 

информира допълнително директора или педагога на училището. В някои училища 

изборът на членове на ученическия парламент се определя от Правилника и Устава. 

Схема 21 Ученици 
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Схема 22 Ученици 

 

Считате ли, че във Вашето училище изборът на членове 
на ученическия парламент става демократично?

Да, в голяма степен Да, но не винаги Не
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По време на дискусията на фокус групата с учениците получихме следната информация. 

В едно от училищата кандидатът пише доклад за себе си и това се изпраща на училищния 

педагог, след което се провежда публичен вот. В друго училище класният ръководител 

избира членовете и дава предимство на онези, които не са били членове на парламента 

преди. 

От друга страна, по време на дискусиите във фокус групите учителите посочват, че има 

общо ясно определени правила за избора на учениците в парламента и че всеки ученик 

има равни права да се кандидатира. 

Резултатите от емпиричните изследвания потвърждават тези твърдения. 

Схема 23 Учители 

 

Според Вас, може ли всеки, без ограничения (като пол, 
успех в училище, произход, увреждания и др.) да 
избира и да бъде избиран за член на ученическия 

парламент?

Да, напълно Да, но има някои ограничения Не
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Схема 24 Учители 

 

Считате ли, че изборът на членове на ученияеския 
парламент във Вашето училище става демократично?

Да, в голяма степен Да, но не винаги Не
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• Ресурси за младежко самоуправление 

За да има ефективно ученическо самоуправление, индикатор са и ресурсите, които се 

заделят от училището и въобще публичната власт, както по отношение на 

финансирането дейността на съвета/парламента, така и по отношение на човешките и 

методически ресурси, обезпечаващи неговата дейност. Тук се включват и всички други 

подкрепящи мерки, които се предоставят, за да се гарантира изграждането на капацитет 

на участниците и структурите на младежко самоуправление. 

Поради факта, че на обезпечаването на квалифицирани човешки ресурси ще се спрем 

по-надолу, тук ще фокусираме вниманието си най-вече върху финансови и материални 

ресурси, както и достъпът до методическа помощ. 

В България, законът не предвижда органите на ученическото самоуправление да 

управляват собствен бюджет, както и да ползват по някакъв ред средства от бюджета на 

училището. Той обаче задължава директора да осигури материално дейността на 

съвета/парламента, като му осигури място и условия за работа. Прави впечатление, че в 

Според Вас, трябва ли всеки, без ограничения (като пол, 
успех в училище,  произход, увреждания и др.) да 
избира и да бъде избиран за член на ученическия 

парламент?

Да, напълно Да, но има някои ограничения Не
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някои правилници на учебни заведения, при регламентите за ученическия съвет или 

парламент присъства и правото да събира парични средства от учениците за културни 

прояви и други дейности по негова инициатива, свързани с провеждане на училищни 

мероприятия, отдих и спорт. Последното говори, че инициативите на структурите на 

ученическо самоуправление не са достатъчно финансово подкрепени и се търсят 

заобиколни от гледна точка на законодателството механизми за решаване на въпроса. 

При посещенията си на място и разговорите си с младежки – членове на 

съвети/парламенти установихме, че в някои училища има добри условия за дейността 

им, включително структурите разполагат със собствено помещение и техника, 

достатъчни за дейността им, докато в други, най-често по обективни причини (заетост на 

сградата, двусменен режим) имат проблеми дори за място, на което да провеждат 

нормално заседанията си. 

Методическото осигуряване на дейността на органите на ученическото самоуправление 

до скоро се обезпечаваше благодарение на активността на неправителствения сектор в 

страната. Тези разработки бяха насочени преди всичко към практическо-приложната 

част на развитието на ученическото самоуправление, разглеждайки го през различни 

цели и следователно го представят като отделни фрагменти от неговата цялост. Въпреки 

това приносът бе значителен. Тук си заслужава да споменем първия сборник 

„Ученическо самоуправление“, издаден от фондация „Отворено образование“ през 

1999г. като първи опит, както и „Насоки за насърчаване на детското участие. Ръководство 

за експерти, работещи с детски съвети“, създадено по проект на фондация „Партньори 

– България“ в сътрудничество с УНИЦЕФ, Държавната агенция за закрила на детето с 

подкрепата на МОН през 2015г. През 2016г. Националният център за информация и 

документация към Министерство на образованието и науката издаде „Ученическото 

самоуправление и училищната демокрация“, а през следващата година Министерство 

на младежта и спорта преведе и разпространи Наръчника за ученици, издание на 

Организационното бюро на Европейските ученически съюзи (OBESSU), полезно с това, 

че е директно помагало за учениците. Липсата на по-цялостна теоретична и практическа 

разработка бе компенсирана от Пътеводителя „Ученическо самоуправление“, издаден 

от Министерство на образованието и науката по инициатива на фондация „Институт за 

информални иновации“ през 2018г. Пътеводителят е разпространен до училищата, но е 

достъпен безплатно и на сайта на Министерството като електронна книга. Авторите 

предлагат кратки тематични статии, които могат да се използват като теоретична основа 
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и практико-приложни модели за създаване и развитие на нови и усъвършенстване на 

вече съществуващи органи на ученическо самоуправление. Структурата на изданието 

позволява да бъде ползвано в цялост или на части, в зависимост от нуждите. 

Предназначено е за всички, които темата „ученическо самоуправление“ касае, като се 

опитва да покаже, че най-добре системата ще сработи, когато се включат всички – 

ученици, учители, родители, училищно ръководство, бизнесът, общностите и 

институциите на местно ниво, както и неправителствените организации. 

От интервюирането на ръководствата на училищата, младежките работници и членове 

на органите за самоуправление става ясно, че ученическия съвет или парламент не 

разполага със собствен бюджет. В някои училища има практика при искане на финанси 

за закупуване на награди, консумативи и др. да се предоставят средства от училището, 

като това са малки суми. По-честият случай е да се търсят извънбюджетни източници - 

спонсори, благотворителни дейности и др. инициативи на учениците и училището. 

Нефинансовото материално подпомагане също е различно – от това ученическия 

парламент да има собствено помещение, обзаведено и оборудвано за дейността му, 

до случаи, когато трудно намира къде да заседава. В масовия случай, структурите на 

ученическо самоуправление нямат собствено помещения и собствена техника, за 

работа се ползва стаята и техниката на педагогическия съветник, а за заседания, някоя 

свободна класна стая. Това мнение бе подкрепено и от участващите във фокус-групата 

педагогически съветници и психолози от различни училища в гр.Видин.  

Според интервюираните младежки работници, няма достатъчно и достъпни 

методически ресурси по темата „младежко самоуправление“. Повечето признават, че 

не ползват специални методически пособия, като дори нямат информация за такива, 

включително за издадения Пътеводител „Ученическо самоуправление“ от 

Министерство на образованието и науката, който, както вече споменахме, е достъпен 

безплатно онлайн. 

В Сърбия, с изключение на няколко наръчника, създадени преди повече от 10 години 

от експерти от гражданския сектор (Центъра за правата на детето, Граждански 

инициативи и др.), касаещи работата на ученическите парламенти, т.е. ръководства за 

по-успешната им работа, сега достъпни само в онлайн формат, няма цялостно 

ръководство за работа на парламентите. 
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Условията за работа на ученическите парламенти в училищата не са на в най-добро 

ниво, тъй като е много рядко парламентите да имат свое пространство. Те използват 

предимно свободни класни стаи, срещат се между смените и намират алтернативни 

начини да провеждат своите срещи. Тъй като ученическият парламент няма практика 

да иска допълнително финансиране от училището, една от неговите възможности е да 

подаде и реализира различни проекти, чрез които може да осъществи желаните 

дейности. Често ученическите парламенти събират пари за своите нужди и организират 

различни видове празненства, хуманитарни акции и др.  

Що се отнася до училищата, които са участвали в проучването, въз основа на интервюта 

с директори, младежки работници и председатели и членове на ученическите 

парламенти, можем да заключим, че ученическите парламенти в Сърбия не разполагат 

със собствен бюджет. Няма писмен документ, предвиждащ пряко финансиране на 

ученическия парламент. В повечето училища финансирането се заделя от училищния 

бюджет, като ученическият парламент получава пари за промоция на училището и за  

извънкласни дейности. 

По време на дискусията на фокус групата, проведена със ученици, достигнахме до  

интересни данни. А именно в някои училища има практика всеки от паралелката да 

дава по 50-60 динара или кой каквото има, когато зе купува например украса за 

коледното дърво. Когато има хуманитарни акции, се поставя кутия за събиране на 

дарения. В друго училище има практика да се организира игрална зала от страна на 

отдела по информатика, където входът в игралната зала струва 50 или 100 динара, в 

нея се играят социални игри, всеки донася от вкъщи каквото има. 

Най-често срещаните човешки ресурси, предоставяни от училището в подкрепа на 

функционирането на ученическия парламент, са координаторите на парламента с 

дългогодишен опит. Най-често те са училищните педагози, въпреки че в някои училища 

координаторите се избират от учителите. Директорът, експертните сътрудници и други 

учители също участват и подпомагат работата на ученическия парламент. 

Сред методологичните ресурси интервюираните младежки работници посочват, че 

използват: разговори, комуникация с учители и други училища, публични уроци, 

дебати и дискусии, публични конкурси, проекти и акции, партньорски семинари и 

обучения. 
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• Политика за обучение на младежи 

Важно да се обърне внимание на условията за младите хора в училищната система за  

това как те могат да станат активни граждани с положителен принос за обществото. 

Правителстената политика трябва да насърчи един активен обучителен процес на 

млади хора извън традиционната класно-урочна форма на образование? Младежките 

инициативи, ученическите съвети и парламенти, доброволческите клубове, които 

активно включват младежи и където младите хора сами решават какви дейности да 

изпълняват, играят важна роля в развитието на младите хора като активни граждани в 

обществото. Също така е важно системата да не бъде затворена, да допуска 

взаимодействието със социалната среда, с други институции и организации, не само на 

училищно ниво, което да развива младите лидери и да подкрепя развитието на по-

късен етап на младежкия неправителствен сектор. 

В България гражданското образование и подготовката на активни граждани е 

образователна цел, призната от различни документи, за които вече стана дума, в това 

число в Закона за предучилищното и училищното образование. Съществува специален 

държавен образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование. В XI и XII клас (общообразователна подготовка) се 

въвежда дори специален предмет „Гражданско образование“ и т.н. Всичко това 

подкрепя развитието на младежките лидери, още повече, че става дума не само за 

теоретично обучение, а се препоръчва самостоятелно и екипно разработване на 

обществено значими проекти, целящи качествена промяна в социалната среда по 

темите на учебната програма, както и стимулиране на креативността за проучване, 

обработване и сравняване на информация, защита на собствена позиция, развитие на 

умения за синтез и анализ. В контекста на настоящото изследване обаче става дума и 

за това доколко членовете на ученическите съвети преминават някакво допълнително 

и надграждащо обучение, което да ги подкрепи в тяхната дейност като такива и да 

развива организаторските им умения. Както видяхме, има редица специализирани 

издания, повече или по-малко достъпни, които са на разположение на младежките 

работници в училище. Предвид, че разликата между една структура, каквато е 

ученическия съвет/парламент и неправителствената младежка организация, не е 

толкова голяма, а в Интернет могат да се намерят достатъчно обучителни материали за 

работата на НПО, изглежда че няма обективни пречки пред провеждането на такива 

обучения.  
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В рамките на емпиричното изследване попитахме нашите респонденти доколко и 

какви тренинги се провеждат с членовете на ученическия съвет/парламент, както и 

разгледахме програми за дейността им. От последните можем да направим 

заключението, че провеждането на подобни курсове по-скоро са изключение, 

отколкото правило – почти никъде не се откриват планирани такива, а ако има, те са в 

рамките на един или най-много два дни. Темите са най-често свързани с изграждане на 

екип (teambuilding) и организиране на събития. Понякога членове на ученическите 

съвети/парламенти участват в лидерски обучения, организирани от външни за 

училището институции и организации. От интервютата стана ясно, че често не се 

осъзнава нуждата от обучение от страна на ръководството и дори от младежките 

работници, а един от респондентите – член на ученически парламент, каза директно 

„ние си се обучаваме сами“.  

От анкетното проучване сред учениците става ясно, че те също не виждат ролята на 

ученическия съвет или парламент като школа за лидерство, това е най-рядко 

посочвания отговор относно функциите на тази структура за самоуправление – едва 9%. 

Същевременно този отговор на същия въпрос дават 33% от учителите, като отново е 

сред тези, събрали неголям процент. За разлика от тях, самите членове на 

ученическите съвети и парламенти, осъзнават доста по-категорично ползите за 

личностното си развитие, от участие в тази структура на младежко самоуправление, 

което се вижда от проведените интервюта. 

В Сърбия предметът гражданското образование, свързан с образованието за 

демокрация и гражданско общество, беше въведен в основните и средните училища в 

през учебната 2001/2002 година. Той се реализира чрез курса Гражданско 

образование. Първоначално той има статут на незадължителен предмет, алтернатива 

на предмета Религия и може да се посещава от ученици от основните и средните 

училища. След това, със законни решения от 2003, 2004 и 2009 г. и придружаващите ги 

подзаконови нормативни актове, той получава различни статути - избираем, 

задължително избираем, които се избират за цикъл, и задължителни избираем, които 

се избира за всяка учебна година. Днес той се нарича Гражданско образование и има 

статут на задължителен факултатив, който се избира за всяка учебна година. 

Гореспоменатият предмет беше въведен в училищата, за да подготви младите хора за 

активно участие в живота на демократично организираното общество, той беше 
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отговор на нуждите на нашия социокултурен, обществен и исторически контекст. 

Препоръката на Съвета на Европа относно образованието за активно участие в 

демократичното общество, приета през 2002 г., беше основа за въвеждането и по-

нататъшното развитие на гражданското образование. Тази препоръка дойде като 

отговор на нарастващото недоверие към демократичните институции в Европа, 

нарастването на расизма, нетърпимостта към малцинствата и дори агресивния 

национализъм, което доведе до задълбочаване на конфликтите и пасивизацията на 

гражданите. Курсът беше въведен с предпоставката и очакването, че образованието за 

демократично общество може да допринесе за демократизация, толерантност и 

насърчаване на ценности, водещи до междукултурен диалог и солидарност, развитие 

на демократичните нагласи и отговорен и ангажиран живот на децата и младите хора в 

съвременното гражданско общество. 

Курсовете за гражданско образование в демократичните общества могат да се 

разглеждат като форма на институционализация на социалните промени. Сред 

диспозициите, чиито курсове трябва да насърчават тези курсове, са политическата 

грамотност, загрижеността за общото благо, толерантността, оценяването на 

принципите на равенство и свобода, граждански активизъм, политическо участие и 

други подобни. (Павлович, 2012). 

Гражданското образование като предмет се основава на интерактивната теория за 

психическото развитие, според която социалното взаимодействие е основният 

конструктивен фактор на ученикското развитие. Ученето се осъществява чрез игра, 

където няма готови решения и верни отговори, а акцентът е върху процеса на 

откриване и познание, а не върху резултата. 

Центърът за професионално развитие на заетите в образованието извършва 

професионални дейности, които включват: подготовка на стандарти за компетенции за 

професията на учител и възпитател; усъвършенстване и развитие на системата за 

непрекъснато професионално развитие на служителите в образованието; подготовка 

на програми за въвеждане в работата и програми за полагане на изпити за лиценз за 

работа на учители, експертни сътрудници и директори и оказване на експертна и 

педагогическа помощ на заетите в образованието. В каталога на професионалното 

обучение има 5 курса за обучение по гражданско образование, които също могат да 

допринесат и като обучение за работа с ученическия парламент. Доставчиците на 
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обучение са граждански сдружения, сдружения на учители, регионални центрове за 

професионално развитие на образователния персонал и други подобни. Темите се 

отнасят до основно обучение за гражданско образование, иновативни методи в 

гражданското образование, съвременно обучение по гражданско образование, 

насочено към развитие на ученически компетентности и обща подкрепа за 

реализирането на този курс. На заетите в образованието са достъпни и други обучения,  

които повишават техните компетенции, както в преподаването, така и в извънкласните 

дейности. 

Обучението на ученици обаче не е толкова често и зависи единствено от проектите, в 

които участват училищата. Обучението рядко се организира като част от редовна 

училищна или парламентарна работна програма и това със сигурност е област, която 

трябва да бъде подобрена. 

Резултатите от проучването показват също, че никой от учителите (0%) не посочва 

парламента като школа за лидерство като най-важната функция на ученическия 

парламент. От друга страна, само 2 ученици от общия брой респонденти (4,4%) 

посочват функцията школа за лидерство като най-важна. 

• Младежки работници 

Преди всичко трябва да уточним термина, който се ползва в младежката работа, но не е 

характерен за сферата на образованието в двете страни. Под „младежки работник“ ще 

разбираме всеки специалист, натоварен с оказването на методическа и организационна 

подкрепа на ученическия съвет или парламент. В повечето случаи това са психолози или 

педагози от състава на училището. 

Според европейските норми, правителството трябва да насърчи развитието на добре 

обучени хора в младежкия сектор, така че тези квалифицирани лица да могат да улеснят 

развитието на неправителствените структури в областта на младежта. Отнесено към 

училището, това значи специалистите (младежките работници) да са достатъчно 

квалифицирани и мотивирани за работата си по развитие на ученическото 

самоуправление. 

В България законът предвижда директорът на училището да определя представител от 

педагогическия състав (педагогически съветник или психолог) и представител на 

училищното настоятелство, които да координират и подпомагат работата на 
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ученическия съвет на училището. Очевидно с повече отговорности е логично да бъде 

натоварен първия, защото той е специалист и е от състава на училището, т.е. негов 

работодател е директора. Докато длъжността „психолог“ е сравнително ясна, то 

педагогическия съветник в българското училище е лице, натоварено най-общо с 

консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и училищното 

ръководство в осъществяване и поддържане на връзките между семейството, 

училището и обществото, превенция на негативни явления в училищната среда, 

посредничество при конфликти, подпомагане на личностното развитие и адаптирането 

на децата и учениците към образователната среда, кариерно консултиране и пр. За 

двете длъжности се изисква висше образование по психология, а за педагогическия 

съветник има още две алтернативи - педагогика или социална педагогика. Понеже 

далеч не всички педагогически съветници в българските училища имат подобна 

квалификация, заварените на длъжността, които не отговарят на изискванията на 

наредбата, запазват трудовото си правоотношение, ако са имали право да заемат 

съответната длъжност към момента на възникване на правоотношението. 

Както всички други педагогически специалисти, психолозите и педагогическите 

съветници могат да повишават квалификацията си, като това се извършва от: 

специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации; обучителни 

организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на образованието 

и науката и са вписани в информационен регистър. Един бегъл преглед на този 

регистър констатира наличието на одобрени програми като: Демокрация в малки 

групи: нов подход в подпомагането на ученическото самоуправление; Ефективно 

участие на родители, ученици, партньори в самоуправлението на училищната общност; 

Изграждане на позитивна училищна среда чрез ученическото самоуправление; Умения 

за изграждане на екипи. Мотивация и изграждане на екипни и лидерски умения у 

учениците; Ученическото самоуправление в средното училище – възможности на 

учителите за изграждане и подкрепа на ученически парламент; Ученическото 

самоуправление. Създаване на лидерски умения у децата и демократичен дух в 

училище (Практически семинар); Форми на гражданско участие и самоуправление и др. 

Всички от интервюираните младежки работници не са минавали специализирано 

обучение за работа с ученическия съвет или парламент през последните три години, а 

някои – изобщо през кариерата си. Част от тях споделят, че за съжаление, такива 

обучения не се предлагат (което, както видяхме по-горе, не съответства на истината). 
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Имайки предвид, че квалификацията на голяма част от действащите педагогически 

съветници в страната не е свързана с дейността им като младежки работници, този 

резултат е притеснителен и вероятно се отразява негативно на качеството на тяхната 

работа. 

В Сърбия младежкият работник има съвсем различно значение. Според 

определението, дадено от Националната асоциация на младежките работници - 

NAPOR, младежката работа е планирана образователна програма, предназначена да 

подпомогне младите хора в процеса на независимост, като им помага в личното и 

социално развитие да станат активни. членове на обществото и участници в процеса на 

вземане на решения. Идеята на младежката работа е да се създаде безопасна среда и 

възможности за активно участие на младите хора на доброволни начала в процеса на 

придобиване на умения, компетенции и знания. 

Младежката работа е: 

  а) допълващо официалното образование; 

  б) провеждана от младежки работници; 

  в) извършване на дейности, използвайки неформално методи за образование и 

информация. 

В основните и средните училища, от друга страна, координацията на парламентарната 

работа се оставя или на психо-педагогическата служба, или на един от учителите, 

завършили обучение по гражданско образование, или чувствителен към темите, с 

които се занимава парламента, така че тази позиция се заема по автоматизъм. Все още 

няма ясни критерии за избор на координатор на ученическия парламент. 

Също така, Правилникът за непрекъснато професионално развитие и усъвършенстване 

и званията на учителите, възпитателите и експертните сътрудници предписва условията 

за получаване на званието педагогически съветник, независим педагогически съветник, 

старши педагогически съветник и главен педагогически съветник за учители. 

Придобиването на гореспоменатите звания се оценява във връзка с: 

1. Демонстрирано ниво на компетентност; 

2. Иницииране и участие в повишаване на качеството на педагогическата практика. 
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Изискванията за придобиване на звания за учители и експертните сътрудници, за 

достигане на стандартите за компетентност, се оценяват във връзка с: 

1. Степен на постигане на образователни цели по отношение на първоначалното 

състояние и условията на труд, във връзка с областите на работа на възпитателите и 

експертните сътрудници и 

2. Иницииране и участие в повишаване на качеството на педагогическата практика. 

В проучването участваха шест младежки работници. Всички координиращи работата на 

ученическия парламент заявяват, че през последните 3 години не са получили 

специализирано обучение по тази си дейност. 

Тази информация е алармираща. Трябва да се осигурява обучение на младежки 

работници, т.е. парламентарни координатори, за да се подобри координационната им 

работа и работата на ученическия парламент като цяло. 

• Развитие на доброволческата дейност 

Развитието на доброволчеството в училище е органично свързано с ученическото 

самоуправление по две причини. Първо самият ученически съвет или парламент може 

да се разглежда като доброволческа структура и второ – той не би могъл да изпълнява 

голяма част от функциите си без активното доброволчество на останалите ученици. 

Поради факта, че развитието на младежкото доброволчество е сред приоритетите на 

европейската младежка политика, го включихме в това изследване. 

Според Закона за младежта в България, младежка доброволческа дейност е 

общественополезна дейност, извършвана безвъзмездно от младежи на територията на 

страната или в друга държава по програми и инициативи в сферата на социални, 

младежки, спортни и други общественозначими дейности. Държавата и общините 

насърчават младежките доброволчески дейности чрез национални и общински 

програми за младежта. На ниво училище, доброволчеството е част от гражданското 

образование. Според Чл. 17. на Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, 

здравното,екологичното и интеркултурното образование (Държавен образователен 

стандарт 8), институционалните политики за подкрепа на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование включват и подкрепа на 

инициативността и участието на децата и учениците чрез подходящи за възрастта им 
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включващи демократични практики, сред които на първо място е посочено участие в 

различни форми на ученическо самоуправление и представителство, а на второ - 

организиране на доброволчески дейности във и извън училище.  

В правилниците на училищата, които разгледахме, доброволчеството не е упоменато 

изрично като функция на ученическите съвети или парламенти, но почти винаги сред 

задълженията им фигурира участието в организирането и провеждането на 

училищните мероприятия.  

От проведените интервюта става ясно, че развитието на доброволчеството се счита за 

една от основните функции на ученическия съвет или парламент. Това става като 

самите членове на парламента се ангажират с доброволчески акции, в сътрудничество 

с други доброволчески структури в училището (напр. клуб „Милосърдие“, „Дебати“ и 

др.), както и с участието на останалите ученици. Като примери за доброволчески 

кампании най-често се споменават такива, свързани с благотворителност, като:  

набиране на дарения за болни деца, за подпомагане на абитуриенти-сираци, за 

кучешкия приют, за обзавеждане на салон за аеробика, събиране на дрехи и учебни 

пособия за деца в риск и др. Някои училища развиват социално доброволчество в 

партньорство със социални услуги за деца с увреждания. По-рядко се цитират 

екологични инициативи. Интересно е, че набирането на средства става предимно чрез 

изработване от страна на доброволците на продукти (картички, мартеници, сладкиши), 

които се продават срещу малки суми.  

Запитани за основните функции на ученическия парламент, 51% от анкетираните 

ученици посочват това, да увлича училищната общност в името на добри каузи. 67% от 

учителите дават същия отговор. Подобни са и отговорите на двете групи и на въпроса 

„С какво от изброеното вашият ученически парламент се справя най-добре?“. Попитани 

директно „Считате ли, че ученическият парламент реално допринася за развитие на 

доброволчеството в училище?“, 83% от анкетираните учители отговарят утвърдително.  

СХЕМА 12 Учители 
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През 2010 г. в Сърбия беше приет Законът за доброволчеството, който определя 

доброволчеството като организирано доброволно предоставяне на услуги или 

дейности от общ интерес, за общото благо или в полза на друго лице, без да се плаща 

финансова компенсация или да се изискват други материални облаги, освен ако този 

закон не предвижда друго. Дългосрочно доброволчество е доброволческа дейност, 

която продължава повече от 10 часа седмично в продължение на поне три месеца без 

прекъсване. 

Въпреки това участието в училище и работата на ученическия парламент по принцип не 

се счита за доброволчество в училищата в Сърбия, но със сигурност от фокус групата 

стана е ясно, че учениците с по-високи нива на участие, са по-склонни да кандидатстват 

за доброволчески дейности (Нурдор, Нишвил , Филмови срещи и т.н.). 

Когато става дума за принос към добрите каузи като функция на ученическия парламент, 

само 3 ученика (6,7%) считат това за най-важната функция на парламента, докато от 

друга страна, никой от учителите не вижда приносът му за добрите каузи като важна 

негова функция. 
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28,6% от учителите обаче посочват тази функция като нещо, което ученическият 

парламент прави най-добре в тяхното училище, докато само един ученик (2,2%) споделя 

подобно мнение. 

Що се отнася до доброволческата практика, в интервютата анкетираните заявяват, че 

ученическите парламенти успяват да включат повечето ученики в някакъв вид 

доброволческа работа чрез своите инициативи. Доброволчеството се свързва с 

присъединяването към повечето градски прояви, хуманитарни акции, като акции в 

Червения кръст, почистване на градските райони и други подобни. Повечето от 

анкетираните се съгласиха, че доброволческата работа присъства на завидно ниво при 

учениците. 

Учителите обаче имат малко по-различно мнение. 

Схема 26 Учители 

 

 

• Консултативни функции (достъп до вземане на решения) 

Считате ли, че ученическият парламент реално 
допринася за развитие на доброволчеството в училище?

Да Недостатъчно Нямам наблюдения
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Този индикатор касае създаването в образователните институции на „култура на 

участие“, където гласовете и възгледите на младите хора се оценяват и вземат 

предвид. На младежите трябва да се предоставят необходимите възможности, за да 

изразят своите опасения и да бъдат част от процеса на вземане на решения. С цел да се 

осигури консултиране и партньорство между училищното ръководство от една страна и 

учениците, от друга страна, следва да се създаде структура и правила на това 

взаимодействие. Такава структура е ученическият съвет или парламент. Нека да видим 

неговите правомощия, така както са разписани в документите и така, както реално се 

осъществяват. 

В България законодателството не гарантира пряк достъп до процесите за вземане на 

решения в училище. Основните управленски структури на това ниво са директорът и 

Педагогическия съвет. Към всяко училище има и Обществен съвет, който е орган за 

подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението 

му, но в състава му няма ученици. От друга страна в чл.171 от закона е записано, че 

чрез формите на ученическо самоуправление учениците могат да участват в 

обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната 

общност, в т. ч. училищния учебен план. Според алинея 2 на същия член “Учениците 

участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез 

различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, 

определени с правилника на училището по предложение на учениците“. Също така, в 

Рамковите изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети, 

приложени към образователния стандарт за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование, има изброени дейности на съветите, които 

кореспондират с процеса на вземане на решения. Такива са функции, като: Утвърждава 

формите и правилата на ученическо самоуправление в училището; Прави предложения 

пред директора и педагогическия съвет относно начините на упражняване на правата 

на учениците; Мотивира учениците да участват активно в процеса на вземане на 

решения, касаещи училищния живот и ученическата общност; Участва в изработването 

на правилника на училището. 

В Правилника на училището се записват и правомощията на ученическия 

съвет/парламент по отношения на процеса на вземане на решения, като функциите 

най-често са съвещателни. Председателят на органа на ученическо самоуправление 

обикновено се допуска да присъства на заседания на Педагогическия съвет и/или на 
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Обществения съвет и да изказва мнение, без да има право на глас. Някои училища 

отиват по-далеч, като дават на председателя (а понякога и на заместник председателя) 

и право на решаващ глас в Педагогическия съвет, а сред правомощията на парламента 

спадат и такива, имащи отношение към наказанията и награждаването на ученици. 

Емпирично проучване показва, че в общия случай, правомощията на ученическия съвет 

или парламент се ограничават и от факта, че не се познават. Много от младежките 

работници считат, че ученическият парламент може да прави предложения пред 

училищното ръководство, но този процес не е нормативно регулиран, което често не 

съответства на истината. Младите лидери са разделени по въпроса доколко 

парламентът/съветът може да влияе върху решенията в училище – повечето смятат, че 

все пак той има глас, но има и по-скептично настроени. 

Дават се различни примери на решения, на училищното ръководство, повлияни от 

съвета/парламента - от монтиране на стойки за паркиране на велосипеди пред 

училището и избор на учители-будители, до такива, касаещи учебния план.  

Интересно е да отбележим, че респондентите – ученици отбелязват участието във 

вземане на решения като една от най-важна функция на органа за ученическо 

самоуправление. Според 66% от тях, ролята му е да съветва училищното ръководство, а 

71% считат, че трябват да защитава интересите на учениците. При учителите вторият 

отговор също събира значителен брой поддръжници, но едва 25% са съгласни 

съветът/парламентът да упражнява съветнически функции, като по този начин влияе на 

процеса на вземане на решения. 

На директния въпрос „Считате ли, че ученическият парламент успява да влияе на 

решенията на училищното ръководство?“, болшинството от учениците са по-скоро на 

мнение, че това е така и само 11% са на обратното становище. На същия въпрос 

учителите отговарят по-умерено, като положителните и отрицателни мнения са 

разпределени поравно. 

СХЕМА 13 Ученици 
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СХЕМА 14 Учители 

Считате ли, че ученическият парламент 
успява да влияе на решенията на 

училищното ръководство?

Да, в голяма степен

Да, в известна степен

Да, но в малка степен

Не

Не мога да отговоря
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В Сърбия, въпреки че обрзователният закон заявява, че ученическият парламент дава 

становища и предложения на професионалните органи, училищния съвет, съвета на 

родителите и директора относно: правила за поведение в училище, мерки за 

безопасност на учениците, годишния план за работа, плана за развитие на училището, 

училищната програма, начина за подреждане на училищното пространство , изборът на 

учебници, на заниманията за свободното време, участието в спортни и други 

състезания и организирането на всички прояви на ученици в и извън училище и други 

въпроси, свързани с тяхното образование, все още има предразсъдъци и съпротива 

срещу този вид ученическа активност. 

Много често на практика възгледът е, че ученическият парламент предоставя повече 

права на учениците и по-малко на учителите. Формирането на ученически парламенти 

не представлява загуба на авторитет сред учителите, а представлява възможност за 

упражняване на основни човешки права и допринася за по-добро сътрудничество 

между учители и ученици. 

Съществува разбиране, че учениците са получили правото да се сдружават, без да са 

готови да поемат своята отговорност. Имплицитното предположение зад това мнение 

Считате ли, че ученическият парламент 
влияе реално върху процеса на вземане на 

решения в училище?

Да, определено

По-скоро да

По-скоро не

Не се сещам за такъв случай
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е, че е възможно да се дават права на хората. Истината е, че никой не получава права. 

Те принадлежат на всички от момента на раждането. Въз основа на национални и 

международни документи на учениките беше разрешено да се сдружават, за да 

участват във вземането на решения. Следвайки своите права, учениците развиват 

чувство за отговорност и на зачитане правата на другите. 

Много често се счита, че учениците не са достатъчно компетентни, за да участват в 

решенията за живота в училище. И това е погрешно схващане. Учениците са достатъчно 

зрели, за да идентифицират своите основни нужди и следователно решенията, които са 

важни за тях, което ги прави по-успешни при вземането на решения. Интересът на 

всички страни да вземат важни решения в училище е еднакво важен, както за 

учениците, така и за учителите. 

Чрез ученическите парламенти учениците получават възможност да се асоциират и 

участват във вземането на решения и по този начин се учат, че техните права имат 

ограничения и че когато упражняват собствените си права, те не трябва да 

компрометират правата на другите. Следователно целта за формиране на ученически 

парламенти не може да бъде приравнена с пълна свобода на действие на учениците. 

Въз основа на гореизложеното може да се заключи, че тълкуването, че парламентът 

дава свобода на учениците да правят това, което си искат, не е правилно. 

Ученическите парламенти намаляват задълженията на учениците и учителите в 

училище, тъй като оставят достатъчно пространство за ефективно справяне с различни 

нагласи и разрешаване на конфликтни ситуации, като по този начин управляват 

времето по-ефективно. Парламентът също влияе върху насочването на свободното 

време към дейности, които допринасят за работата и удовлетворението от живота в 

училище. Следователно не е оправдано да се твърди, че ученическите парламенти 

представляват допълнително задължение, както за учители, така и за ученици. 

Ученическият парламент не е мястото, където се решават всички проблеми. 

Заседанията на ученическите парламенти трябва да изразяват различни мнения и да 

изтъкват проблемите на учениците. Някои проблеми обаче излизат извън обхвата на 

парламентарните действия и в такива ситуации е необходимо да се обърнем към 

учителя, директора, експертния сътрудник или друг компетентен орган. 
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Неправилно е, че представители на учениците в ученическия парламент са само 

ученици с отлични резултати. За да функционира парламентът, не е необходимо 

неговите представители да са само най-добрите ученици в училището. За да бъдат 

успешни представителите в парламента, учениците трябва да бъдат отворени, 

комуникативни, информирани, уверени в себе си, готови да приемат многообразието, 

да имат възможност за самоконтрол, обективност и реализъм. Отличният успех не е 

гаранция, че ученикът ще има всички изброени по-долу характеристики. 

Представителите на ученическия парламент не взимат решения, които са единствено и 

изключително в техен интерес. Избраните представители представляват всички 

ученици в едно училище. Доверието, показано на изборите, е оправдано с вземане на 

решения, които са в интерес на всички ученици, без дискриминация. Участието във 

вземането на решения не се равнява на абсолютна самостоятелност при вземане на 

решения. 

Ученическият парламент не трябва да изисква осигуряването на допълнително 

финансиране от училището. Една от неговите дейности е възможността да подаде и 

реализира различни проекти, чрез които може да осъществи желаните дейности. 

Организирането на ученически парламенти изисква само добра воля и сътрудничество 

на всички в училището. 

Процесът на колективно вземане на решения, което е същността на работата на 

парламента, не означава, че мнението на всеки ученик трябва да влияе на 

окончателното решение. Този, който изразява собствено мнение, трябва да има 

предвид, че другите имат право. Всеки ученик, който очаква мнението му да бъде чуто 

и уважавано, трябва да го направи по отношение на другите. Участието в процеса на 

вземане на решение не означава, че становището непременно трябва да повлияе на 

окончателното решение. Споделеният процес на вземане на решение включва 

споделяне и сътрудничество чрез активно слушане, оценяване и уважение, а не 

взаимоотношения на печалби и загуби. 

Според директорите на училищата и координаторите, ученическите парламенти не 

приемат решения, а вземат активно участие в работата на училищния съвет. Обикновено 

исканията и предложенията се изпращат на директорите или координаторите на 

парламентите. Членовете на парламента са най-често членове на различни екипи в 

училището и на равни начала с други членове на екипа приемат задачи, цели и планове 
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за действие. От друга страна, председателите на парламента заявяват в интервюта, че 

активно участват в процеса на вземане на решения в техните училища. 

Като примери за влияние върху вземането на решения в училище, включените 

директори, координатори и председатели на парламенти посочват: предложения 

относно преподаването от учители, промяна на екскурзионния план, промяна на 

формата и организирането на радиопрограмата в училище, за ваканции и други 

подобни. 

В дискусията на фокус групата преподавателите цитираха няколко други примера за 

влиянието на ученическия парламент, включително влияние върху избор на ученик на 

генерацията (набора), предложен от учителите. Други учители обаче изтъкват, че в 

техните училища ученическият парламент не задава точно всички въпроси, не пита за 

професионализма на учители, екскурзии или учебниците, които използват. 

От друга страна, учениците от дискусията на фокусната група посочват, че влиянието на 

парламента зависи от учениците, които са членове на него, и от това колко са готови да 

се борят за него, колко са всеотдайни и готови да намерят добри аргументи за това, защо 

нещо трябва или не трябва да стане, но също и от учителите и доколко са готови да 

излязат от зоната си на комфорт и от това колко са готови да разберат задължения във 

връзка с парламента. 

Учениците са съгласни, че в някои училища децата, като деца, не могат да правят много 

в училище, освен ако директора, педагога, заместник директора или психолога не го 

одобри. 

В емпирично проучване най-голям брой учители заявиха, че най-важната функция на 

ученическия парламент е да сътрудничи с училищната администрация за по-ефективно 

управление и развитие на училището (42,9%). Учениците като цяло са съгласни с това, 

31,1% от учениците подчертават тази функция като най-важна, докато най-голям брой 

(33,3%) считат за най-важната функция на парламента защита правата и интересите на 

учениците. Само един учител заявява, че най-важната функция на парламента е да 

съветва училищната администрация при вземането на важни решения относно 

учениците, докато 11,1% от учениците са съгласни с това. Никой от учителите и само 5 

ученика (11,1%) не вярват, че в тяхното училище ученическият парламент изпълнява тази 

функция най-добре. 
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Схема 29 Ученици 

 

 

 

 

Схема 30 Учители 

 

Считате ли, че ученическият парламент успява да вличе 
на решенията на училищното ръководство?

Да, в голяма степен Да, но в малка степен Не
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• Разпространяване на добри практики, партньорства и работа в мрежа 

Тук имаме предвид, доколко дейността на ученическия съвет или парламент излиза 

извън училището, разпространяват ли се добрите практики, обменя ли се опит със 

сродни структури в страната и чужбина, работи ли се в мрежа и т.н., доколкото това 

може да развива ученическото самоуправление, а и е сред целите на проекта „регион 

на младежкото участие“.  

В България на национално ниво има създаден Съвет на децата, като консултативен 

орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). Той е 

съставен от представители на 28-те административни области на страната, допълнени 

до нечетно число, като това са избрани председатели на ученически съвети на училища 

от всяка административна област. Най-малко два пъти съветът се свиква от 

председателя му или от председателя на ДАЗД. Сред функциите му спадат: участие в 

заседанията на Националния съвет за закрила на детето чрез свой представител; 

участие при обсъждането на нормативни актове, свързани с децата; даване мнение 

при създаването и реализирането на стратегии, политики и програми за закрилата и 

развитието на децата; участие при реализирането на национални кампании и 

Считате ли, че ученическият парламент успява да вличе 
на решенията на училищното ръководство?

Да, в голяма степен Да, в известна степен

Да, но в малка степен Не се сещам за такъв случай
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инициативи за популяризиране на правата на децата. Съветът е също така възможност 

за обмяна на мнения и идеи и за работа в мрежа.  

На общинско или областно ниво на много места функционират подобни съвети, 

наречени по различен начин (общински ученически парламент, областен младежки 

съвет и пр.). След създаването на центровете за личностно развитие като 

образователни звена и натоварването им с функции, свързани с гражданското 

образование, процесът на създаване на такива местни и регионални структури се 

засили. Поради липсата на законов регламент, няма единни изисквания за това, как те 

се избират и задължителна връзка между тях и структурите за ученическо 

самоуправление на ниво училище. На много места това просто са доброволчески 

структури, наречени по този начин, но на други, те обединяват председатели на  

ученически съвети и парламенти. Така или иначе местните и регионални младежки 

структури са също начин за обмяна на опит и мрежово взаимодействие. 

Участието на България в Програма Еразъм+ като програмна страна също е една 

възможност за сътрудничество между самоуправляващите се ученически структури на 

европейско ниво. На това е обърнато внимание в държавния образователен стандарт и 

учебните програми по гражданско образование, като начин младите хора да 

придобиват активно граждански умения. Повечето проекти, естествено не са свързани 

с ученическото самоуправление, но има и такива, които го касаят или включват.  

Емпирично проучване сред шестте училища показа, че мрежовото взаимодействие се 

осъществява най-вече на общинско ниво, особено ако има подходящи структури, 

обединяващи ученическите съвети и парламенти. Съществува сътрудничество между 

училищните парламенти най-вече по отношение на благотворителни инициативи, за 

които е по-лесно да се обединят усилията. Има малко изключения, при които 

парламентите са участвали в партньорски проекти, предимно международни. Като 

цяло, респондентите считат, че такава практика е по-скоро изключение, отколкото 

норма и че има много какво да се желае, така че добрите примери по-лесно да се 

разпространяват и сътрудничеството да се утвърждава.  

Липсата на достатъчно механизми за обмяна на опит и добри практики със сходни 

структури, както и на сътрудничество с външни фактори, особено с неправителствени 

организации, бе посочено също като един от основните проблеми стоящи пред 
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ученическото самоуправление, по време на проведената фокус-група с психолози и 

педагогически съветници от училищата във Видин. 

Съветът за правата на детето е консултативен орган към правителството на Република 

Сърбия. Той е създаден с решение на правителството на 16 май 2002 г. и натоварен с: 

иницииране на мерки за хармонизиране на правителствените политики в областта на 

децата и младежта (здравеопазване, образование, култура, социални въпроси); 

иницииране на мерки за изграждане на цялостна и съгласувана политика за децата и 

младежите; правене на препоръки за прилагането на важни социални показатели в 

областта на грижите за децата и предлагане на политики за реализиране на правата на 

децата в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето; анализиране 

въздействието на мерките, предприети от компетентните органи, върху децата, 

младите хора, семействата с деца и раждаемостта; и да следи за реализирането и 

защитата на правата на детето в Сърбия. 

Свикването на Съвета за правата на детето стана с решение на правителството от 7 

ноември, докато учредителна сесия на Съвета се проведе на 23 декември 2016 г. По 

този повод членовете на Съвета приеха отговорите на допълнителни въпроси от 

Комисията по правата на детето и инициираха процесите, свързани с изготвянето и 

приемането на Закона за защитника на правата на детето, Националния план за 

действие за децата и Националната стратегия за предотвратяване и защита на децата 

от насилие. 

Като се има предвид, че представителите на Мрежата на организациите за деца в 

Сърбия - MODS са членове на този съвет, а MODS обединява близо 100 организации на 

гражданското общество, децата и младите хора могат да участват някои от срещите 

чрез този механизъм и да изразят мнението си или да се застъпят за някои от темите. 

Освен това, както бе посочено по-горе, Законът за образованието в член 23 гласи, че 

едно училище може да има свои ученически организации и може да се асоциира с 

организации извън училището (Червения кръст, туристически и скаутски организации и 

други подобни). Законът предвижда също, че ученическите парламенти на училищата 

могат да се присъединяват към общност от ученически парламенти и че със съгласието 

на училищнния съвет, ученическият парламент може да създава ученически клубове. 

Работният план на ученическия клуб се приема от училищния съвет, по предложение 
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на ученическия парламент, като неразделна част от училищната програма. Начинът на 

работа на ученическия клуб се определя от акт на училището. 

В основата на емпирично изследване, учителите посочват като примери за добри 

практики, наред с другите: сътрудничество с парламентите в цяла Сърбия, активизъм, 

пробуждане на гражданското съзнание сред ученците, резултатите от завършени 

проекти, работа с учениците мигранти. 

Разбира се, многото хуманитарни акции, обучения на връстници от връстници,  

предоставянето на становища и предложения относно факултативни и извънучилищни 

дейности, както и самостоятелността, която учениците демонстрират в изработване на 

проекна документация и заинтересоваността да участват в публични покани за 

проекти, са примери на добри практики, са добър начин за бъдещи партньорства и 

работа в мрежа. 

5. Заключения и препоръки. 

Резултатите от изследванията показват, че е необходимо: 

• подобряване на процедурите за избор на ученици за ученическия парламент с цел 

гарантиране на демократичните избори на техните представители (премахване 

напълно парктката учителите да назначават представители на учениците); 

• да не се въвеждат критерии, които са без значение и възпрепятстват работата на 

парламента или не допринасят за неговото качество (напр. Като даване на 

предпочитание на тези, които не са били до сега в парламента, или на тези, които 

живеят в близост до училището и т.н.); 

• да се информират учениците за правомощията на парламента и за механизмите на 

влияние върху процеса на вземане на решения на ниво училище (училищно 

ръководство, училищни екипи и др.); 

• овластяване на ученическите парламенти чрез обучение по различни теми, така че 

те да могат да работят в рамките на пълната си компетентност (да не свеждат 

активизма само до хуманитарни действия и озеленяване и почистване); 

• осигуряване на обучение на младежки работници (учители и други, работещи с 

парламента), за да подобрят координационната си работа и работата на ученическия 

парламент като цяло; 
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• осигуряване на приемственост в работата на обучените младежки работници (не на 

годишна база); 

• oсигуряване на средства / ресурси за работата на ученическите парламенти 

(пространство, технически, материални, човешки); 

• осигуряване на възможности за обмяна на опит, партньорства, съвместни дейности 

с други ученически парламенти, в страната и чужбина, работа в мрежа. 
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Приложение 1: Рамкови изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети, 

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

интеркултурното образование на МОН  

Приложение 2: Глава X. Ученически парламент (извлечение от Правилника за дейността на 

Гимназия с преподаване на чужди езици “Йордан Радичков”- Видин)  

Приложение 3: Правилник за дейността на ученически парламент Приложение  

4: Статут на гимназия „Светлозар Маркович“ – Ниш 
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