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САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ  /чл. 199 от ЗПУО/: 

Чл.51. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в този закон, в 

нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на 

училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху 

вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците 

може да се налагат следните санкции: 

1. „Забележка“ – за; 

а) 5 неизвинени отсъствия; 

б) за внасяне на вещи опасни за здравето и живота на учениците, учителите 

и служителите; 

в) системно явяване без учебни помагала и домашни работи; 

г) противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните 

норми; 

д) поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на 

екскурзии с учебна цел; 

е) пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри със снежни 

топки, хазарт, игри и прояви застрашаващи живота и здравето на учениците 

в района на училището; 

ж) за неносене на маска или шлем в общите помещения. 

      2.  „Преместване в друга паралелка в същото училище“ – за: 

 а) 8 неизвинени отсъствия; 

 б) възпрепятстване на учебния процес; 

 в) употреба на алкохол; 

      3. „Предупреждение за преместване в друго училище“ - за; 

 а) 10 неизвинени отсъствия; 

 б) увреждане на училищната материално-техническа база и на учебната 

документация; 

 в) системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на 

обучение; 

 г) умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, 

учители и служители в училището; 

 д) употреба на алкохол и други упойващи вещества в прилежащия район на 

училището; 

 е) прояви на физическо и психическо насилие; 

 ж) разпространяването на наркотични вещества в училището; то се 

разглежда и санкционира от съответната комисия в училището съвместно с 

органите на МВР; 



 

 з) при ползване на лични данни на учител или служител – за първо 

провинение; 

      4. „Преместване в друго училище до края на учебната година“ – за: 

 а) повече от 15 неизвинени отсъствия; 

 б) системно нарушаване Правилника за дейността на училището; 

 в) употреба на алкохол и наркотични вещества в сградата и двора на 

училището; 

 г)упражняване на физическо или психическо насилие; 

 д) унищожаване на училищното имущество; 

          е) ползване на лични данни на учител или служител – за второ провинение; 

       5. „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ на ученик, 

навършил 16-годишна възраст – за: 

 а) повече от 15 неизвинени отсъствия; 

 б) други тежки нарушения; 

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят 

може да го отстрани до края на учебния час. 

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение 

на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не 

позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане 

на основанието за отстраняването му. 

(4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването 

на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на 

проблемното поведение и се уведомява родителят. 

(5) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и 

преодоляване на проблемно поведение. 

 

  Чл. 52. (1) Санкцията "преместване в друга паралелка в същото училище" не се 

прилага, когато това налага промяна на профила, професията или специалността. 

(2) Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" 

се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст. 

(3) Мерките по чл. 199, ал. 2 и 3, както и санкциите "предупреждение за 

преместване в друго училище" и "преместване в друго училище" не се налагат на 

учениците в класовете от началния етап. 

(4) Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в 

самостоятелна форма на обучение" се налагат за тежки или системни нарушения. 

(5) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от 

увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 

 

  Чл. 53. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция 

по чл. 199, ал. 1. Мерките по чл. 199, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите 

по чл. 199, 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. 54. (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", "преместване в друго 

училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" са 



 

наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от 

началото на следващата учебна година. 

 

 Чл. 55. (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. 

(2) Мярката по чл. 199, ал. 3 се налага със заповед на директора. 

 

  Чл.56. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 199, ал. 1 

директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3 – 

5 – и съответните териториални структури за закрила на детето. 

(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. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог 

или на педагогически съветник. 

(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 държавния образователен стандарт за приобщаващото 

образование. 

(5) Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 199 се определят с 

държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

(6) обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал 

проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му; 

2. използване на посредник при решаване на конфликт в училище;  

3. консултиране на детето или ученика с психолог;  

4. консултиране на детето или ученика с педагогически съветник; 

5. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на 

социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен 

начин;  

6. насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите 

потребности;  

7. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава 

(наставничество); 

8. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището; 

9. други дейности, определени в правилника за дейността на институцията. 

  Чл. 57. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от 

предложението по чл. 203. 

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

налагането й. 

(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. 

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

Административнопроцесуалния кодекс. 



 

 

 Чл. 58. (1) Наложените санкции се отразяват в личния картон и в електронния 

дневник. 

(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 регионалното управление на образованието. 

(3) Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в друго 

училище", "преместване в друго училище" или "преместване от дневна форма в 

самостоятелна форма на обучение", за срока на санкцията се лишава от правото да 

получава стипендия за отличен успех. 

(4) При налагане на мярката по чл. 199, ал. 2 ученикът няма право да напуска 

територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на 

мярката училището създава условия за работа с учениците за повишаване на 

мотивацията и социалните им умения за общуване. 

 

  Чл. 59. (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 и в личния картон на ученика. 

  

 


