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П Р А В И Л Н И К 
за организацията и дейността на 

Младежки омбудсман на Благоевград 
 
 
РАЗДЕЛ ПЪРВИ 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията и дейността на Младежкия 
омбудсман на Благоевград, реда за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, за 
извършване на проверки по инициатива на Младежкия омбудсман, както и за 
посредничеството от негова страна и отправянето на предложения и препоръки. 
 
Чл. 2. Младежкият омбудсман се подпомага от заместник-омбудсман, на когото възлага 
изпълнението на някои от правомощията си или извършването на отделни действия. 
 
Чл. 3. Младежкият омбудсман и неговият заместник работят в тясно сътрудничество и 
взаимодействие с обществения посредник на територията на община Благоевград, както 
и с представители на местната власт, съответните училищни общности и други органи и 
институции от местно значение, чиято дейност пряко касае младите хора. 
 
Чл. 4. Дейността на младежкият омбудсман е открита и прозрачна. По всяко време 
той/тя може да запознава обществеността със същността и ефективността на своите 
изяви, да прави съобщения чрез пресата или по електронен път, да дава изявления пред 
медиите, да организира пресконференции публични лекции, беседи и др. 
 
 
РАЗДЕЛ ВТОРИ 
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 
 
Чл. 5. (1). В своята дейност младежкият омбудсман и неговият заместник се ръководят 
от следните основни принципи: 

1.честност, откритост, безпристрастност и справедливост; 
2.ефикасност и ефективност; 
3.отзивчивост и етичност; 
4.върховенство на закона и гарантирана защита на правата на младите хора. 

(2). Младежкият омбудсман на Благоевград и неговият заместник осигуряват 
допълнителни равни възможности на учащите се млади хора в Благоевград да защитят 



 
 

правата и законните си интереси, независимо от техния пол, етническа принадлежност, 
социален произход, материален статус, религиозни и други убеждения.  

(3). Младежкият омбудсман на Благоевград и неговият заместник могат да бъдат 
сезирани както от родители, така и от ученици и/или учители, независимо от това в кое 
местно училище учат или преподават последните. 
 
 
РАЗДЕЛ ТРЕТИ 
ИЗБОРИ И МАНДАТ 
 
Чл. 6. Младежкият омбудсман на Благоевград и неговият заместник се избират сред 
учениците от 9-ти до 12-ти клас на училищата в община Благоевград, като мандатът им е 
1-годишен, с право да бъдат преизбирани за още един мандат.  
 
Чл. 7. Изборът се осъществява от 5-членна Комисия в състав: Началникът на 
Регионалното управление на образованието (или друго определено от него лице), 
Обществения посредник на територията на община Благоевград, председателя на 
Общински Съвет – Благоевград (или друго определено от него лице), Кмета на община 
Благоевград (или друго определено от него лице) и председателя на Детски парламент – 
Благоевград. 
 
Чл. 8. Самият избор протича по предварително обявен от Комисията по избора 
регламент, след подаване на необходимите документи, събеседване с кандидатите и 
допускане до последния етап на избора на максимум 3 (три) двойки кандидати, които 
отговарят на изискванията и са одобрени.  
 
Чл. 9. Гласуването е тайно и става с бюлетини, върху които са изписани имената на 
предпочитаните кандидати. За избрани се обявяват кандидатите, които са получили 
квалифицирано мнозинство 2/3 от всички членове на изборния орган (т. е. поне 3 
действителни гласа от 5-те членове на Комисията). Ако няма избрани кандидати, в 
рамките на 1 час, се провежда нов тур. В балотажа участват първите 2 (две) двойки 
кандидати, получили най-много гласове на първия тур. За избрана се обявява двойката, 
събрала по-голям брой действителни гласове.  
 
 
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 
ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ 
 
Чл. 10. (1). Младежкият омбудсман на Благоевград и неговият заместник: 
 1. приемат и разглеждат писмени и/или устни жалби и сигнали за нарушени 
права и свободи на техни млади съграждани и ученици; 
 2. в разумно кратък срок отговарят на лицето подало жалбата или сигнала; 
 3. отправят предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права 
и свободи пред съответните училищни и др. органи или техните администрации; 
 4. посредничат между страните за преодоляване на допуснатите нарушения и 
примиряване на позициите им; 
 5. уведомяват местния обществен посредник на територията на община 
Благоевград, ако случаят е от неговата компетентност и е необходима намесата му. 
 (2). Правомощията на младежкия омбудсман на Благоевград и неговия 
заместник не се отнасят до: 



 
 

 1. факти, несвързани с нарушения или упражняване правата и законните 
интереси на учащи се млади хора извън територията на гр. Благоевград или такива, 
възникнали преди повече от 1 година преди датата на сезиране; 
 2. въпроси от личния живот на учащите се млади хора или чисто 
междуличностни спорове, несвързани с дейността на съответните училищни и др. органи 
или техните администрации. 
 
Чл.11. Формата на жалбите и сигналите, които се подават до младежкия омбудсман е 
свободна, но те задължително трябва да съдържат: 

1. данни за подателя и телефон за връзка с него; 
2. описание на нарушението; 
3. данни за нарушителя (ако е известен); 
4. времето, по което е извършено нарушението; 
5. конкретизация на искането. 

 
Чл. 12. Постъпилите при младежкия омбудсман жалби и сигнали се завеждат в 
регистър. По желание на подателя в регистъра могат да не се посочват конкретни данни 
за самоличността му, но анонимни жалби и сигнали не се приемат. 
 
Чл. 13. Ако жалбата или сигналът са извън правомощията на младежкия омбудсман, 
той/тя не ги приема за разглеждане, информира подателя за това свое решение и може да 
го посъветва да се обърне към местния обществен посредник в Благоевград или към друг 
орган. 
 
РАЗДЕЛ ПЕТИ 
САМОСЕЗИРАНЕ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО 
 
Чл. 14. Младежкият омбудсман на Благоевград може да действа и по своя инициатива, 
когато констатира, че не се създават или въобще липсват необходимите условия за 
защита правата, интересите и свободите на учащите се млади хора в Благоевград.  
 
Чл. 15. При посредничеството си между спорещите страни младежкият омбудсман е 
длъжен да не разгласява факти и обстоятелства, които са му станали известни. 
 
Чл. 16. По своя преценка младежкият омбудсман осъществява посредничеството лично 
или като възлага извършването на отделни или всички действия на своя заместник. 
 
РАЗДЕЛ ШЕСТИ 
ОТЧЕТНОСТ И ОТГОВОРНОСТ 
 
Чл. 17. Младежкият омбудсман на Благоевград и неговият заместник изготвят годишен 
план и годишен доклад за своята дейност. Докладът е публичен и в срок до края на 
съответната учебна година се представя пред медиите при спазване на законовите 
ограничения за конфиденциалност. 
 
 
РАЗДЕЛ СЕДМИ 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
 
§ 1. Правилникът е съобразен с принципите и политиките на Европейската харта за 
участието на младите хора в живота на общините и регионите (21. 05. 2003). 

 


