
 
РЕГЛАМЕНТ 

 
за 

изпълнение  
на 

процедура по избиране  
на 

МЛАДЕЖКИ  ОМБУДСМАН   
НА   

БЛАГОЕВГРАД 
 
 
І. ЦЕЛИ. 
 1. Да се активира още по-осезателно учащата се младеж в полза на 
училището и обществото. 
 2. Да се разшири участието на младите хора в обществения живот.  
 
ІІ. ЗАДАЧИ. 
 1. Младежкият омбудсман на Благоевград ще осигурява допълнителна 
възможност за упражняване правата и удовлетворяване интересите на учащите се и 
младежта в отношенията им с директорите на училищата, педагогическите съвети, 
училищните настоятелства, други младежки структури и/или училищни общности в 
региона. 
 2. Той/Тя ще наблюдава пряко и ще се запознава с актуалните проблеми на 
младежта, като приема жалби и сигнали, проверява ги и се произнася по тях и/или 
посредничи между страните за уреждане на възникналите спорове. 
 3. На регионално ниво младежкият омбудсман взаимодейства с 
обществения посредник на територията на община Благоевград, може да отправя 
препоръки и да инициира аргументирани предложения до местната власт, съответните 
училищни общности, както и до различни органи и институции от местно значение, 
чиято дейност пряко касае младите хора. 
 4. В рамките на своите правомощия той/тя ще организира дискусии, дебати, 
инициативи, решаване на примерни казуси и др., като същевременно изготвя и доклади, 
отразяващи положителните и отрицателни тенденции в работата му. 
 5. В дейността си младежкият омбудсман на Благоевград се подпомага от 
зам.-омбудсман. Така се дава възможност на будни млади хора с гражданско 
самосъзнание и енергия да придобият и демонстрират организационен опит в работата 
с различни органи, институции и организации и да заразят с тях и други свои 
връстници, за да повярват, че тяхното бъдеще зависи от тях. 
 
ІІІ. ИЗБОР. 
 1. 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.  
 2. Всяка двойка кандидати трябва да отговаря на следните условия и 
критерии: 
  2.1. Да са ученици в 9 – 12 клас. 
  2.2. Да притежават високи морални качества. 
  2.3. Да имат успех над „Много добър” 5.00 за предходната година. 



  2.4. Да нямат наложени наказания. 
  2.5. Да са се регистрирали надлежно и в срок за участие в избора. 
 3. Двойката кандидати се регистрира за участие в избора в срок от 2 
седмици (14 дни) след обявяването му, като представи минимум 2 (две) писмени 
препоръки от учители. Подаването на заявления за участие се осъществява в офиса на 
обществения посредник на територията на община Благоевград, в качеството му на 
член на нарочна изборна Комисия. 
       4. Комисията по избора е в състав от 5 души: Началникът на Регионалното 
управление на образованието - Благоевград (или друго определено от него лице), 
обществения посредник на територията на община Благоевград, председателя на 
Общински Съвет – Благоевград, кмета на община Благоевград (или друго определено 
от него лице) и председателя на Детски парламент - Благоевград 
 5. В рамките на една седмица след приема на документите (заявленията и 
препоръките) се разглеждат от Комисията. Тя обявява дали на този етап има или не 
отпаднали двойки, посочва причините за това и организира и провежда събеседване с 
останалите кандидати. След събеседването се оповестят имената на одобрените двойки 
кандидати, както и мотивите за недопускането до избор на някоя от двойките.  
 6. Самият избор се провежда от Комисията след приключване на 
събеседванията и допускане до избор на максимум 3 (три) двойки кандидати, които 
отговарят на изискванията и са одобрени. Гласуването е тайно и става с бюлетини, 
върху които са изписани имената на предпочитаните кандидати.   
 7. До един час след приключването на избора Комисията преброява 
бюлетините, изготвя протокол за резултатите и обявява спечелилата вота двойка. За 
избрани се обявяват кандидатите, които са получили квалифицирано мнозинство от 
всички членове на изборния орган. Ако няма избрани кандидати, в рамките на 
следващия 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.  
 
 
 Регламентът е съобразен с принципите и политиките на ревизираната 
Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите (21. 
05. 2003).  
 
 
 


