
  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ“ 
     град Асеновград  ул. “ Цар Иван Асен II “ №2  тел/факс: 0331/6-22-80 

 

 

 
                          

САНКЦИИ И МЕРКИ 

Чл. 144.  (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по 

неговото прилагане и в настоящия Правилник и/или допускане на отсъствия по неуважителни 

причини, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната 

мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците,  се налагат следните 

санкции: 

1.  забележка 

2.  преместване в друга паралелка в същото училище; 

3.  предупреждение за преместване в друго училище; 

4.  преместване в друго училище; 

 

(2) Случаите, при които се  налагат санкциите по ал. 1 , са 

 

      1. ЗАБЕЛЕЖКА – за: 

     1.1.  Десет  отсъствия по неуважителни причини 

     1.2. Системно явяване без  учебни помагала-учебници, тетрадки и др. 

     1.3.   Неизпълнение на законните разпореждания на длъжностните лица в училището във 

връзка с  осигуряване на БУТ – тичане по коридора и стълбището, надвесване от прозорци, 

опасна игра със снежни топки, хазартни игри, застрашаващи живота и здравето на учениците в 

района на училището, нарушаване на правилата и установения ред при провеждане на 

екскурзии 

     1.4. Други нарушения на правно-етични норми. 

 

 

2. ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГА ПАРАЛЕЛКА –за: 

2.1   Петнадесет отсъствия по неуважителни причини 

2.2 Възпрепятстване на ОВП 

2.3 Повторяемост на нарушенията  от т.1, както и при по-засилена негативна проява, 

описана в изброените по т.1 нарушения 

 

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО УЧИЛИЩЕ – за: 

3.1 Двадесет  отсъствия по неуважителни причини 

3.2 Рушене на МТБ, унищожаване и фалшифициране на училищна документация, опит за 

измама в дневник или извинителна бележка 

3.3 Съзнателно нарушаване на дисциплината  в ОВП 

3.4 Умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и 

служители в училището 



 

 

3.5 Употреба на алкохол и др. упойващи вещества в района на училището 

3.6 Прояви на физическо и психическо насилие, идентифициран случай на тормоз 

3.7 Разпространение на наркотични вещества в училището – Случаят се разглежда 

съвместно с органите на МВР 

 

 

4.  ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО УЧИЛИЩЕ – за: 

4.1 Двадесет и пет и повече отсъствия по неуважителни причини 

4.2 Системно нарушение на Правилника за дейността на училището 

4.3 Употреба на  алкохол и др. упойващи вещества в сградата  на училището 

4.4 Системно упражняване на физическо и психическо насилие, системен тормоз 

4.5 Унищожаване на училищно имущество 

4.6 Установено умишлено фалшифициране на документация за извиняване на отсъствията – 

за ІІ и следващо провинение 

4.7 Установено фалшифициране на дневник/ученическа книжка 

 

5.  За ученик с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция 

и преодоляване на проблемно поведение 

5.1 участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището; 

5.2 извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време  

(по преценка на учителя в зависимост от провинението и личността на ученика) – 

почистване на класните стаи във  времето след учебни часове, почистване на 

училищния двор, боядисване на оградата на училището, засаждане на цветя  и 

поддръжка на тревните площи и др.  

 

6.  Санкциите   "предупреждение за преместване в друго училище" и "преместване в друго        

училище" не се налагат на учениците в класовете от началния етап. 

 

7  Санкцията "преместване в друго училище" се налагат за тежки или системни    

            нарушения. 

 

      8. Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или 

нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 

 

Чл. 145. (1) Случаите, при  които се прилагат мерки, са следните: 

1. Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го 

отстрани до края на учебния час. 

1.1.  При налагане на мярката ученикът няма право да напуска територията на училището за 

времето на отстраняване, а работи самостоятелно на указано от учителя място и остава на 

допълнителна работа по съответния предмет след края на учебните часове.  

1.2. Веднага след приключването на учебния час по т.1 2 или след отстраняването на ученика 

по ал.2 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и 

се уведомява родителя. 



 

 

2. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на 

Правилника за дейността на училището – не носи задължителната училищна униформа - както 

и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, след разговор с него, 

разговор между родителите му и директора, той се отстранява от училище до отпадане на 

основанието за отстраняването му.  

Чл. 146.  (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 144, 

ал. 1. Мерките по чл. 145, ал. 1 се налагат независимо от санкциите по чл. 144, ал. 1. 

(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при 

извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните 

особености на ученика. 

Чл. 147. (1) Санкциите са срочни. 

(2)  Срокът на санкциите е до края на учебната година. 

(3)  Когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище", "предупреждение за 

преместване в друго училище"и  "преместване в друго училище са наложени до 30 учебни дни преди 

края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година. 

Чл. 148.   (1) Санкциите "забележка" и "преместване в друга паралелка в същото училище" се налагат 

със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички 

останали санкции - със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет. 

Чл.149.  (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 144  ал. 1 директорът 

задължително уведомява родителя,  

(2)  В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или 

от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със 

съгласието на родителите си. 

(3)  Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено 

да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.  

(4)  Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да 

участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с ДОС за 

приобщаващото образование. 

(5)  Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл..144-149 се определят с ДОС за 

приобщаващото образование. 

Чл. 150.  (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на 

класния ръководител. 

(2)  В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането  

(3)  Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а 

заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" - и на началника на регионалното 

управление на образованието. 

(4)  Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл. 259, ал. 2, 

т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО. 



 

 

(5)  Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на АПК. 

Чл. 151. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в бележника за кореспонденция 

на ученика. 

(2) Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", продължава обучението 

си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на РУО. 

Чл. 152. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, 

по който са наложени. 

(2)  По желание на ученика, след заличаване на санкциите "преместване в друга паралелка в същото 

училище" и "преместване в друго училище",  той може да продължи обучението си в паралелката или в 

училището, в което е преместен. 

(3)  Заличаването се отбелязва в ученическата книжка на ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


