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УТВЪРДИЛ: 

НАДЯ ВЛАДИМИРОВА 

ДИРЕКТОР НА ОУ ”ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 
ПРАВИЛНИК 

 

за  

символите, знаците, отличията 

и ритуалите  

на  

ОУ „Димитър Благоев” – Велико Търново 

 
 

Правилникът е приет на заседание на Педагогическия съвет 

с  Протокол № 17/ 13.09.2017 г. 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Настоящите правила уреждат: 

1. Вида, съдържанието и начина на използване на символите и знаците 

на ОУ „Димитър Благоев”. 

2.  Условията и критериите за присъждане на отличията на ОУ 

„Димитър Благоев”. 

3. Постоянния статут за провеждане на  ритуалите на ОУ „Димитър 

Благоев”. 

Чл. 2. Символи на ОУ „Димитър Благоев” са: 

1. Знаме на училището. 

2. Знак /лого/ на училището. 

3. Шалче – цвят лилав 

Чл. 3. Знаци на ОУ „Димитър Благоев” са: 

1. Официален печат 

2. Летописна книга 

Чл.4. Отличия на ОУ „Димитър Благоев”: 

1. Емблема 

2. Грамота 

3. Поздравителен адрес 

Чл.5. Ритуали на ОУ „Димитър Благоев”: 

  1. Откриване на новата учебна година. 



   

 

                        2. Патронен празник /юбилей/ на училището. 

                        3. Изпращане на випуск  

  4. Връчване свидетелство за завършено основно образование 

 

ГЛАВА ВТОРА 

СИМВОЛИ НА ОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” 

Чл. 6. Знаме на училището. 

/1/ Оригиналното знаме на ОУ „Димитър Благоев” е изработено от червен плат в 

правоъгълна форма, с размери 110/80 см и от трите страни е обточено с ресни. От 

лицевата страна в средата е извезан ликът на патрона  на училището. Над него с жълти 

букви  е изписано името на училището, а отдолу  също с жълти букви името на града В 

четирите края са извезани орнаменти. На гърба на знамето са извезани  отворена книга 

и факел в средата и в четирите края орнаменти. 

/2/ Дръжката на знамето е цилиндрична, изработена от дърво, завършваща в 

горния край с пика. 

/3/. Оригиналното знаме на ОУ „Димитър Благоев” се съхранява пред 

Дирекцията на училището в кът с европейските и държавни символи. 

/4/ Оригиналното знаме на ОУ „Димитър Благоев” присъства като символ при 

следните чествания: 

1. Национални празници. 

2. Юбилейни концерти. 

3. Откриване и закриване на учебна година 

4. Общоградски шествия 

5. Връчване на свидетелства за основно образование 

6. Национални и международни форуми, провеждани в ОУ „Димитър Благоев” 

           /5/ Копия на знамето на ОУ „Димитър Благоев” могат да се изработват в 

различни размери в зависимост от мястото на поставянето им и условията при носенето 

им след писмено разрешение на Директора на училището. 

/6/ Знамето на ОУ „Димитър Благоев” е йерархично подчинено по смисъл и 

значение на знамето националното знаме на Република България и на знамето на 

община Велико Търново.  

/7/ Забранява се използването и тиражирането на варианти на знамето на ОУ 

„Димитър Благоев”за уронване престижа на училището, както и за политически, 

религиозни и антибългарски цели и послания. 

/8/ Забранява се използването на копия на знамето на ОУ „Димитър Благоев” във 

всички случаи на търговска, рекламна и друг вид дейности на физически и юридически 

лица. 

Чл.  7. Знак /лого/ на училището. 

/1/ Знакът /Логото/ на ОУ „Димитър Благоев” символизира спецификата на 

училището. 

/2/  Знакът Логото/ на ОУ „Димитър Благоев” представлява овал с бял фон и 

изписани с черен цвят инициали на името в средата и изцяло изписано името и града в 

периферията. 

/3/ Автор на знака /логото/  е Анита Колева, дългогодишен преподавател 

по Изобразително изкуство. 

/4/ Настоящият знак /лого/ е приет с Решение на Педагогическия съвет. 

/5/ Знакът /логото/ оформя заглавката на всички официални и административни 

документи. 

Чл. 8. Шалче 

/1/ Шалчето допълва визията на ученика при представителни мероприятия 

/2/ Цвят – лилав – поддържа цвета на велико Търново 

                                                       ГЛАВА ТРЕТА 

 ЗНАЦИ НА ОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” 



 

 

 

 

Чл. 9.  Печат на ОУ „Димитър Благоев”. 

 /1/ Печатът на ОУ „имитър Благоев” представлява кръг, в периферията на 

който е изписано името на училището и в средата е изписан града.  

 /2/ Печатът на ОУ „Димитър Благоев” се полага върху подписа на 

Директора на училището на оригинала на: 

1. Всички документи от задължителната учебна документация. 

2. Споразумения, договори и други официални документи с дългосрочно и 

представително значение. 

3. Документи с административно-правен и финансово-отчетен характер. 

4. Удостоверения, грамоти други представителни за училището документи. 

Чл.10. Летописна книга на ОУ „Димитър Благоев” 

 /1/. Летописната книга на ОУ „Димитър Благоев” е създадена при 

откриването на училището и отразява важни моменти от историята на 

училището за всяка изминала учебна година. 

 /2/ Летописната книга на ОУ „Димитър Благоев”  представлява книжно 

тяло във формат А4, с твърди корици и надпис.  

 /3/ Летописната книга на ОУ „Димитър Благоев” се води от Главен учител 

и се подписва от Директора в края на всяка учебна година. 

 /4/ Летописната книга на ОУ „Димитър Благоев” се съхранява в 

Дирекцията на училището. 

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 

ОТЛИЧИЯ НА ОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ 

 Чл. 11. Грамота на ОУ „Димитър Благоев“ 

            /1/. Грамотата на ОУ „Димитър Благоев” е ламиниран луксозен лист (формат 

А4) с правоъгълна форма и художествено оформено изображение според 

предназначението й.  

/2/ Грамота на ОУ „Димитър Благоев” се присъжда на ученици и учители  с 

принос за издигане престижа на училището; на отличници при завършване на 

съответната степен на образование, на дарители и граждани със заслуги към училището 

и др. 

/3/ В грамотата се отбелязват трите имена на удостоения и повода или заслугите, 

за които му се присъжда. 

/4/. Грамотата на ОУ „Димитър Благоев” е почетно отличие в следните 

варианти: 

/4.1/ По случай Деня на народния будител и Патронния празник на училището: 

- „Учител будител“ 

- „Най-добър млад учител“ 

- „Дарител на училището“. 

/4.2./. За приключване на учебната година: 

- „Отличник на випуска“ 

- „Отличник на годината“ 

- „Завършил випуск ........“ 

- „.....................................“ 

/5/. Образците на горепосочените грамоти са в обръщение и се съхраняват от 

Педагогическия съветник на училището. 

              Чл.12. /1/. Поздравителен адрес на ОУ „Димитър Благоев” е ламиниран 

луксозен лист (формат А4) с правоъгълна форма и художествено оформено 

изображение според предназначението.  

 



 

 

 

 

/2/ Поздравителният адрес на ОУ „Димитър Благоев” се присъжда на родители 

на  ученици с принос за издигане престижа на училището;  на дарители, граждани и 

институции със заслуги към училището. 

/3/ В поздравителния адрес се отбелязват трите имена на удостоения и повода 

или заслугите, за които му се присъжда. 

/4/. Образците на поздравителни адреси са в обръщение и се съхраняват от 

Педагогическия съветник на училището. 

 

ПЕТА ГЛАВА 

РИТУАЛИ НА ОУ “ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” 

Чл. 13. Откриване на новата учебна година. 

Учениците са строени на централния вход на училището или на спортната 

площадка с лице към училищната сграда. Родителите са отстрани и зад строя на 

училищните класове. 

Под звуците на тържествен марш се посреща училищното знаме и знамето на 

Република България.. Знаменосците и асистентките застават с лице пред строя. Следва 

Химна на Р. България. 

Тържеството продължава с програма, подготвена и осъществена от учители и 

ученици. В словото си Директорът поздравява учители, ученици и гости с откриването 

на новата учебна година. Следват приветствени думи от официалните гости.   

Комендантът на тържеството обявява началото на ритуала по влизане в сградата 

на училището. Бие училищният звънец. Директорът посреща първокласниците. За 

късмет и успешна учебна година плисва менче с вода. Първи влизат подготвителна 

група и първокласниците, като минават под символичен венец от цветя. Посрещат се по 

стар български обичай със здравец, хляб и сол.  

Комендантът на тържеството огласява класовете и класните им ръководители, 

които влизат в училищната сграда за провеждането на първия Час на класа.  

Чл. 14. Патронен празник на ОУ „Димитър Благоев” 

Провежда се в навечерието на 1 ноември – Деня на народния будител в Актовата 

зала на училището или на откритата сцена в двора на училището. 

 Юбилейните празници се отбелязват с тържествен концерт извън училището.  

 Преди концерта се откриват изложби от живота на училището; ученическо творчество; 

изготвя се Алманах или Юбилеен вестник. 

Директорът отправя поздравление към присъстващите по повод празника и 

връчва грамоти и отличия на номинираните. 

Следват приветствия и поздравителни адреси.  

След официалната част следва концерт, изготвен от учители и ученици, 

показващ таланта и постиженията им. 

чл. 15.  Изпращане на випуск и връчване на удостоверение за завършено 

основно образование 

 Тържеството се провежда на 15 септември за седмокласниците.  

Преди началото на празника звучи музика. Внася се знамето на училището. 

Директорът поздравява всички присъстващи с успешното завършване на основното 

образование от випуска. Следва поздрав и послание от името на випуска, като 

благодари на учителите си за професионализма и човечността. 

От името на училищното ръководство Директорът връчва грамоти на изявени 

ученици в областта на образованието, спорта, изкуствата.  

Ритуалът за приемане и предаване на училищното знаме е кулминацията на 

тържеството. Знаменосецът и асистентките предават на новата знаменна група 

знамето. Завършващите се разделят с учителите си. 

 


