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ГЛАВА ПЪРВА  

Общи положения 

РАЗДЕЛ I 

Обхват на кодекса 

Чл. 1. Етичните правила в този кодекс са приложими спрямо членовете на Ученическия 

парламент, обхващат техните действия и поведение по и извън време на заседания, при 

изпълнение на поставените им задачи, определени от Правилника за организация и 

дейност на УП и Правилника за вътрешния ред в училище. 

 

РАЗДЕЛ II 

Цели на кодекса 

Чл. 2. Етичният кодекс има за цел: 

(1) да определи етичните стандарти в поведението на членовете на УП; 

(2) да развива култура и ценности, основани на принципите на хуманността, 

справедливостта, демократичността и зачитането правата на човека; 

(3) да подпомогне приобщаването на членовете на УП към процеса на изграждане на 

обща европейска култура; 

(4) да повиши доверието на ученическата и педагогическата общност към работата на 

Ученическия парламент. 

(5) да възпитава в дух на лоялност към СУ "Христо Ботев"; 

(6) да развива нетърпимост към прояви на агресия и нетолерантност. 

 

РАЗДЕЛ III 

Етични принципи 

Чл. 3. Дейността на представителите на УП се осъществява при спазване на следните 

етични принципи за поведение; 

(1) уважение и зачитане достойнството и правата на гражданите; 

(2) лоялност; 

(3) честност; 

(4) почтеност; 

(5) безпристрастност; 

(6) отговорност. 

 



ГЛАВА ВТОРА 

Общи правила за етично поведение на членовете на УП 

 

РАЗДЕЛ I 

Поведение и облик на представителите на УП 

Чл. 4. Членовете на УП изпълняват своите задължения в услуга на учениците, които са 

ги избрали. 

Чл. 5. Членовете на УП пазят доброто име на училището. 

Чл. 6. Членовете на УП насърчават съучениците си да спазват Правилника за 

вътрешния ред в училище и морално-етичните норми, като дават личен пример с 

поведението си. 

Чл.7. Членовете на УП се отнасят с уважение към всички учители, служители и 

ученици. 

Чл. 8. Членовете на УП изпълняват стриктно и безпристрастно своите задължения, като 

носят отговорност за действията си. 

Чл. 9. Членовете на УП не злоупотребяват с правомощията си, разчитайки, че няма да 

им бъде наложено наказание. 

 

РАЗДЕЛ II 

Отношение към останалите ученици 

Чл. 10. Членовете на УП изпълняват своите задачи, като се ръководят от принципите на 

безпристрастност и недопускане на дискриминация, и формират своето мнение само на 

базата на събраните факти и данни по конкретния случай. 

Чл. 11. Членовете на УП винаги се съобразяват с основните човешки права, между 

които правото на свобода на мисълта, съвестта, религията, изразяването и отстояването 

на лично становище. 

Чл. 12. Членовете на УП уважават представителите на различни общности, като зачитат 

техните традиции, вярвания и начин на живот. 

Чл. 13. Членовете на УП не допускат дискриминация, основана на пол, раса, език, 

религия, социален произход, етническа принадлежност, здравословно състояние, 

възраст, лично и обществено положение. 

Чл. 14. Членовете на УП зачитат личното достойнство на своите съученици, не 

провокират или толерират какъвто и да било акт на насилие и унизително отношение 

или поведение. 

 

РАЗДЕЛ III 

Взаимоотношения между членовете на УП 

Чл. 15. Членовете на УП, заемащи ръководна длъжност, зачитат достойнството и 

правата на останалите представители на парламента. 

Чл. 16. Членовете на УП, заемащи ръководна длъжност, не използват йерархичното си 

положение за осъществяване на натиск върху редовите представители. 

Чл. 17. Членовете на УП, заемащи ръководна длъжност, предприемат адекватни мерки 



за решаване на възникнал конфликт сред редовите представители. 

Чл. 18. Членовете на УП, заемащи ръководна длъжност, са пример за подражание. 

Чл. 19. Членовете на УП, незаемащи ръководна длъжност, зачитат достойнството и 

правата на ръководителите си и изпълняват възложените им задължения. 

Чл. 20. Членовете на УП изпълняват поетите ангажименти в тясно сътрудничество и 

взаимопомощ. 

Чл. 21. В отношенията между членовете на УП не се допускат никакви форми на 

дискриминация. 

Чл. 22. В отношенията между членовете на УП не се допуска поведение, окачествено 

като насилие от психически, физически и всякакъв друг характер. 

Чл. 23. Членовете на УП не правят изказвания и не отправят призиви за участие в 

мероприятия, нарушаващи Правилника за организация и дейност на парламента или 

Правилника за вътрешния ред в училище. 

Чл. 24. Член на УП, който е станал свидетел на неетично или опасно поведение, на 

насилие, нехуманно или обидно отношение към друг представител на УП, предприема 

действия за прекратяването му. 

Чл. 25. Информацията, с която разполагат членовете на УП по време на извънредни 

заседания, не може да бъде използвана с користна цел, нито да бъде разгласявана. 


