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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Правно положение и вид 
 

Чл.1(1)  Клуб „Пирински стражи” при Трето основно училище „Братя 

Миладинови”, гр. Гоце Делчев , наричан по-долу за краткост Клубът, 

е непартийно, доброволно, туристическо обединение на учители, 

ученици, родители, което осъществява дейността си в съответствие с 

Конституцията на Република България, законите, Ръководството на 

Трето основно училище „Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев и този 

Устав.   

Чл. 1(2) В Клуба могат да членуват и други физически лица, приятели 

на „Пирински стражи”, приемащи и подкрепящи клубните цели и 

дейности.     

 

Седалище и адрес на управление 
 

Чл.2  Седалището на Клуба е в гр. Гоце Делчев. 

Адрес на управление: област Благоевград, община Гоце Делчев, гр. 

Гоце Делчев, п. код 2900, Трето основно училище „Братя Миладино-

ви”, ул. „Полковник Борис Дрангов” № 17. 

 

Срок 
 

Чл.3(1) Клубът не се ограничава със срок. 

Чл.3(2) Клубът може да бъде закрит само от директора на Трето ос-

новно училище „Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев или при отказ, 

в последствие,  от страна на ръководителите му да го управляват.  

 

II. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРЕДСТВА 
 

Цели 
 

Чл.4 Училищен туристически клуб „Пирински стражи“ при Трето ОУ 

„Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев има следните цели: 



1. Да се популяризира, насърчава, развива различните видове и фор-

ми на туризъм, планинарство, и новостите в спортно-туристическата 

дейност; 

2. Да се формира  у членовете екологична култура, екологично съзна-

ние и поведение за опазване на природата, чрез които те да осъзнаят 

своята биосоциална същност; отговорността за своето и чуждото 

здраве и безопасност; отделните елементи на представата за единство 

на човека и природата, основано на достъпна система от знания, кои-

то всички участници  придобиват чрез изпълнението на различните 

дейностите;  

3. Да се насочи вниманието на участниците към природните обекти 

при непосредствен контакт с тях; 

4. Да се пробуди у участниците стремеж и желание за търсене на 

причинно-следствени връзки в природата и установяване на причи-

ните за нарушаване на жизненото равновесие. 

5. Да се подобри отношението към образователния процес; 

6. Да се подобри комуникацията с учители и съученици;  

7. Да се мотивират участниците за вземане на участия в различни ме-

роприятия, екоакции, конкурси. 

8. Да се съхраняват и популяризират постигнати успехи и спечелени 

позиции; 

9. Да се осъществи съдействие за обмен на информация и добри прак-

тики; 

10. Да се съчетаят научните познания с практическото обучение, в 

следствие на което да се изградят умения у участниците за безопасен 

престои в планината, опазване на природата, грижи за собственото 

здраве и прилагане на наученото в реалния живот и в образователния 

процес. 

 

Предмет на дейност 
 

Чл. 5 Предмет на дейност: 

1. Популяризиране и организиране на различните видове и форми на 

туризъм и създаване на навици за природосъобразен и здравословен 

начин на живот; 

2. Създаване на нови форми на съвместна дейност с учебни заведе-

ния, синдикати, ръководства на фирми, туристически дружества, клу-

бобе по туризъм, дирекции на национални паркове, неправителствени 
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организации и др. под. за упражняване на социален туризъм, обмяна 

на добри практики, включване в съвместни инициативи и кампании; 

3. Повишаване на знанията и уменията на собствените си членове; 

4. Работа по проекти, участие (самостоятелно или в партньорство) в 

програми и инициативи, свързани с туризма и опазване на природата; 

5.Осъществяване на информационно-рекламна, културно-

образователна, научно-изследователска и художествена дейност. 

 

Средства 
 

Чл.6 Клубът осъществява своите цели със следните средства:  

1. Провеждане на срещи, дискусии и семинари за обмен на информа-

ция, идеи и опит;  

2. Поддържане на контакти със сродни национални и международни 

организации, с цел сътрудничество от взаимен интерес;  

3. Поддържане на WEB сайт и фейсбук страница, с цел обмен на ин-

формация между членовете на Клуба и популяризиране дейностите и 

достиженията на членовете на Клуба;  

4. Разработване на правила за етично поведение на участниците в 

Клуба;  

5. Методическо и организационно подпомагане на членовете си, на-

сърчаване на творческата им активност и инициативност; 

6. Клубът се самофинансира – няма бюджет, не разполага със собст-

вени средства, освен ако те не са дарение или придобивки от работата 

по спечелени проекти. 

7. Всички членове на Клуба си осигуряват необходимите средства за 

транспорт, нощувки, храна, посещения на обекти, туристическа еки-

пировка и оборудване, такси за престой, външен лектор или екскур-

зовод, планинска застраховка, аксесоари, електронна техника, меди-

цински медикаменти, козметични принадлежности и др. под. 

8. За членство в Клуба НЕ СЕ ЗАПЛАЩА първоначална или каквато 

и да било такса. 

 

III. ЧЛЕНСТВО 
 

Чл.7(1)  Членуването в Клуба е доброволно. 



Чл.7(2) Право на членство имат само учениците от Трето ОУ след 

преминат подготвителен поход (или т.нар. кастинг за включване в 

клуба).  

Чл.7(3) Учениците от IV клас, които ще учат в друго учебно заведе-

ние през учебната 2020/2021 година  НЯМАТ право на членство в 

Клуба от 01.01.2020 г. НЯМАТ право и да бъдат гости на походите (в 

т.ч. и техните родители). Изключение правят само „особени случаи“. 

Забележка: Под „особени случаи“ се разбира: 

1. Покана от ръководителите на Клуба.  

2. Ученик, който е напуснал Трето ОУ след IV клас, но негов брат 

или сестра е ученик в Трето ОУ, могат да присъстват на някои от по-

ходите, заедно със своите родители, но по предварителна заявка и 

одобрение от ръководителите на Клуба, както и в зависимост от тях-

ната подготовка за продължителен туристически поход и наличие на 

необходимата екипировка за това. 

Чл.7(4) Учениците от училището, които до VII клас (или VIII клас 

през учебната 2016/2017 година, и година по-рано) са били членове 

на клуба – запазват всички свои права като членове и могат да при-

състват на всички организирани походи при спазване на всички пра-

вила на Клуба.    

Чл.7(5) Членове на Клуба могат да бъдат български или чуждестран-

ни граждани в добро физическо състояние, които приемат Устава, 

мисията и целите на Клуба, след като подадат Декларация за членство 

и бъдат одобрени от ръководителите на Клуба.             

Чл.7(6) Ученици/деца от други населени места в Република България 

могат да вземат участие в конкретен поход, спазвайки всички изиск-

вания на Клуба и по преценка на ръководителите на Клуба. 

Чл.7(7) Деца на възраст до 8 г. (вкл.)  НЕ МОГАТ да бъдат включени 

в походите през летния сезон на клуба, както и такива (над 9 г.), кои-

то нямат тренинг и не се справят добре при изпълнението на походи, 

които са с времетраене над 3 часа. 

Чл.7(8) Бъдещите ученици в I клас, както и настоящите първокласни-

ци, могат да кандидатстват за членство в Клуба във втори клас. 

Чл.7(9) Първокласниците могат да бъдат включени в други дейности, 

организирани от клуба по преценка на ръководителите. 

Чл.7(10) Първокласниците могат да бъдат включени в туристически 

поход до много близка местност (не повече от 1 час, с родител или 

настойник и след подадена Декларация за съгласие за носене на отго-

ворност от родител). 
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Чл.7(11) Родители, които желаят децата им да бъдат зачислени като 

членове на Клуба и да участват в походите, и в организираните ме-

роприятия на Клуба, но децата да не се справят или включат пълно-

ценно в тях, и нямат видимо желание, НЯМА да бъдат приети в клу-

ба. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 

Права 
 

Членовете на Клуба имат право: 

Чл.8(1) Да бъдат избирани  в ученическото ръководство на Клуба, ко-

ето се избира от Общо събрание и ученическо гласуване, и след одоб-

рението на ръководителите на Клуба. 

Чл.8(2) Да изисква разглеждане и съдействие от органите на Клуба  

на въпроси, свързани с дейността му. 

Чл.8(3) Да участва в походи, инициативи и мероприятия, организира-

ни от ръководителите на Клуба.  

Чл.8(4) Да се ползва от резултатите от цялостната дейност на Клуба. 

Чл.8(5) Да се ползва от материалната база, материали и общодостъп-

ни ресурси на Клуба, съобразно  вътрешните правила Клуба.  

Чл.8(5) Да получава информация за дейността на Клуба. 

Чл.8(6) Да прекрати своето членство по всяко време с писмено Заяв-

ление за прекратяване на членство от родител в Клуба. 

Чл.8(7) Отпаднали членове могат да кандидатстват за повторен прием 

в Клуба на следващата учебна година – за ученици и на следващата 

календарна година – за други. 

 

Задължения 
 

Задълженията на членовете и гостите на Клуба са следните: 

Чл.9(1)  Да притежават планинска застраховка, подходяща екипиров-

ка за сезона, в който ще се проведе похода. 

Чл.9(2)  Да спазват всички препоръки на ръководителите на Клуба, а 

те са следните: 



1. Да не предприемат своеволни действия, застрашаващи своето здра-

ве и здравето на членовете на Клуба; 

3. Да бъдат снабдени с подходяща екипировка (раница, туристически 

обувки и облекло, дъждобран и др. под.);  

4. Да приемат положително факта, че преобладаващата част от група-

та е съставена от ученици/деца (това се отнася за по-възрастните чле-

нове на Клуба); 

5. Да НЕ налагат свое мнение в противоречие на правилата, които са 

залегнали в Устава на клуба; 

Чл.9(3) Напълно е забранено налагането на верски, политически, со-

циални, полови и др. под. убеждения, мнения, препоръки пред члено-

вете на групата. 

Чл.9(4) Всеки гост, включен в поход с Клуба, поема цялата отговор-

ност за собственото си здраве и живот;  

Чл.9(5) Всеки гост, който не е член на клуб „Пирински стражи“, 

включен в поход с Клуба (навършил пълнолетие), поема цялата отго-

ворност за собственото си здраве и живот, както и за здравето и жи-

вота на детето, което придружава; 

Чл.9(6) Всеки член на Клуба е длъжен да спазва Устава на клуб „Пи-

рински стражи“, както и решенията на органите на управление, т.е. 

ръководителите на клуба; 

Чл.9(7) Всеки член на Клуба е длъжен да съдейства и защитава доб-

рото име на Клуба, както и да пази неговите символи. 

 

V. ОТНЕМАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 
 

Чл.10(1) При неспазване на препоръките на ръководителите на клуб 

„Пирински стражи“ се отнема членство. 

Чл.10(2) При неспазване на препоръките на ръководителите на Клуба 

се прекратява туристическия поход за провинилите се и се съобщава 

на Планинска спасителна служба (или на съответната Дирекция на 

национален парк), че има лица, които застрашават собствения си жи-

вот, както и този на членовете на Клуба със своето нехайно отноше-

ние и поведение. В този случай се отнема членството на провинилите 

се. 

Чл.10(3) Членство се прекратява с решение на Клубното ръководство  

за поведение, което  прави по-нататъшното членство на участника не-

съвместимо със задълженията  му като клубен член. 
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Чл.10(4)  Членство се отнема при грубо, цинично, нетолерантно от-

ношение към другите участници в Клуба. 

Чл.10(5) Членство се отнема при смяна на учебното заведение, ако 

ученикът е от II до VI клас, или в началото на VII клас. 

Чл.10(6) Членство се отнема при чести отсъствия от организирани 

походи и мероприятия – до 3 по неуважителни причини. 

 

VІ. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 
 

Ръководство 
 

Чл.11 Върховен орган на управление са ръководителите на Клуба: 

1. Александър Халачев – старши учител по български език и литера-

тура; 

2. Лозана Грозданова – старши учител в група за целодневна органи-

зация на учебния ден; 

3. Славка Жостова – старши учител в група за целодневна организа-

ция на учебния ден. 

 

Помощни органи 
 

Чл.12  Помощните органи са в следния състав: 

1. Председател (от учениците) – един представител. Избира се след 

Общо събрание, гласуване на членовете на Клуба и одобрение от ръ-

ководителите на Клуба; 

2. Заместник-председател (от учениците) – един представител. Изби-

ра се след Общо събрание, гласуване на членовете на Клуба и одоб-

рение от ръководителите на Клуба; 

3. Секретар (от учениците) – един представител. Избира се след Общо 

събрание, гласуване на членовете на Клуба и одобрение от ръководи-

телите на Клуба. 

Критерии за избор на УЧЕНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО 
 

Изборът на УЧЕНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО се осъществява въз ос-

нова на следните изисквания: 



Чл.13(1)  Кандидатът да не е пропускал организиран поход по неува-

жителни причини. 

Чл. 13(2) Кандидатът да е помагал в организирането на различни ме-

роприятия и дейности. 

Чл.13(3) Кандидатът да има много добър или отличен успех в учили-

ще и да няма негативни прояви и забележки. 

Чл.13(4) Кандидатът да пази символите на Клуба и да защитава авто-

ритета на Трето ОУ, както и на Клуба. 

Чл.13(5) Кандидатът да помага на своите по-неопитни съученици и да 

изразява положителна подкрепа, изразяваща се в напътствия, екипна 

работа и др. под. 

Чл. 13(6) Кандидатът да спомага за формирането на екологично въз-

питание у своите съученици, с подкрепата на ръководителите на Клу-

ба. 

Чл.13(7) Кандидатът да бъде толерантен и добре настроен към члено-

вете на Клуба. 

 

VIІ. ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Чл.14(1)  Всеки член или приятел на Клуба  може да получи повече и 

навременна информация на: 

1. Официален сайт на клуб „Пирински стражи“ – 

https://piringuards.treto-gd.com/  

2. Фейсбук страница – https://www.facebook.com/pirinski.straji/  

 

 

Настоящият УСТАВ е актуализиран и приет от ръководителите на 

КЛУБА на 20.12.2019 г. 
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Туристически клуб „Пирински стражи” 


