
 

 

 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”- СИЛИСТРА                            

ул. “Петър Вичев” №1, тел./факс: 820 553, е-mail: : school.office@opsilistra.bg 

 

 

Приложение № 1 

         

 

 
 

 

ПРАВИЛНИК 
 

за символите, знаците, отличията и ритуалите 
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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Настоящите правила уреждат: 

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

ОУ„Отец Паисий”. 

2. Условията и критериите за присъждане на отличия на учениците и 

учителите в ОУ„Отец Паисий”- Силистра. 

3. Постоянния статут за провеждане на ритуали и празници.  

 

Чл. 2. Символи на ОУ „Отец Паисий” са: 

1. Знаме на училището 

2. Патрон на училището 

3. Знак /лого/ на училището 

4. Химн на училището 

5. Мото на училището 

6. Ученическа униформа 

7. Фанфарен оркестър и мажоретен състав 

8. Уеб сайт и имейл 

 

Чл. 3. Знаци на ОУ „Отец Паисий” са: 

1. Официален печат 

2. Официален печат 

3. Летописна книга 

 

Чл. 4. Отличия на ОУ „Отец Паисий” са: 

1. Статуетка „Отец Паисий“ 

2. Награда „Нотев“ 

3. Награда „За Отечеството“ 

4. Плакет „Учител на годината“ 

5. Грамота 

 

Чл. 5. Ритуали на ОУ „Отец Паисий” са: 

1. Откриване на новата учебна година 

2. Патронен празник /юбилей на училището 

3. Смяна на знаменните групи 

4. „Сто дни в училище“ 

5. Благотворителен концерт 

6. Годишен акт за връчване на свидетелство за основно образование, 

удостоверение за завършен начален етап на основно образование, удостоверение за 

завършен клас от начален етап.края на учебната година, връчване на наградите 

„Ученик на годината“, „Нотев“, „За Отечеството“, „Учител на годината" 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

СИМВОЛИ НА ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ 

6. Знаме на училището. 
/1/ Знамето на  ОУ „Отец Паисий“ е двулицево, изработено от зелен копринен плат в 

правоъгълна форма. От едната страна в центъра отчетливо е изобразен патронът на 

училището – Паисий Хилендарски, под него под него са извезани годините 1722 – 1798, под 

тях има две лаврови клончета. От другата страна е изписано „ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ 

ПАИСИЙ“ ГРАД СИЛИСТРА. Надписите и изображенията на знамето са бродирани със 

златисти конци. Знамето е обкантено със златисти ресни. 

/2/. Знамето е с размери 80/120см. 



/3/ Дръжката на знамето е цилиндрична, изработена от дърво, завършваща в  горния 

край с пика. 

/4/ Оригиналното знаме се съхранява в училището, в кът с европейските и държавните 

символи. 

/5/ Забранява се използването на тиражирани варианти на знамето на ОУ „Отец 

Паисий“ за политически, религиозни и националистически послания. 

/6/ Забранява се ползването на копие на знамето във всички случаи на търговска, 

рекламна и друг вид дейности на физически и юридически лица. 

/7/ Знамето на ОУ „Отец Паисий“ е йерархично подчинено по смисъл и значение на 

знамето на  община Силистра, на  националното знаме на Република България и на знамето 

на Европейския съюз.  

/8/ Знамето присъства като символ при следните случаи: 

1. Национален празник и официални празници. 

2. Празник на ОУ „Отец Паисий“. 

3. Откриване и закриване на учебната година. 

4. 24 май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. 

5. Годишен акт. 

 

Чл. 7. Патрон на училището: Отец Паисий Хилендарски 

 

 

Чл. 8.  Химн на училището. 

/1/. Химнът на ОУ „Отец Паисий” – „Училище наше“ е създаден  през 2006 г. по 

повод 145 - годишнина на училището. Автор на текста е Валентин Чернев – дългогодишен 

журналист и писател,  възпитаник на училището. Музиката и аранжиментът са дело на 

Елена Папанчева. 

 

 

Ти си верен другар и закрила, 

и орлово гнездо в равнината, 

наше свидно училище,мило, 

приютило доброто ни ято. 

 

Припев: 

На Паисий словата 

ние носим в сърцата. 

И пред нас хоризонтът е ясен, 

и животът ни в теб е прекрасен! 

 

 Ти си птица над Дунав в простора, 

ярък факел, звезда пътеводна, 

ти си път, който води нагоре, 

наше свидно училище, родно. 

 

Припев: 

На Паисий словата 

ние носим в сърцата. 

И пред нас хоризонтът е ясен, 

 и животът ни в теб е прекрасен!  

 И столетно,и младо,и вечно 

наше свидно училище ти си, 

и са близки мечтите далечни, 

с оня древен завет на Паисий. 

 

Припев: 

На Паисий словата 

ние носим в сърцата. 

И пред нас хоризонтът е ясен, и 

животът ни в теб е прекрасен!  

 



/2/ Химнът звучи на официални тържества в ОУ „Отец Паисий“. 

Чл.  9. Знак /лого/ на училището. 

 

/1/ Знакът /логото/ на ОУ „Отец Паисий” символизира старинен печат, който е 

заимстван от първия печат на училището от 1861 г.. на него е изобразен стилизиран образ на 

Отец Паисий. От двете страни на фигурата е изписано със старинни букви името отець 

Паисие Хилендарь, лето 1861. Изразработено въз основа на вторият  официален печат на 

училището. Изработката на логото е дело на  Живко Трендафилов – дългогодишен учител по 

изобразително изкуство и утвърден художник. 

/2/  / Знакът /логото/ оформя заглавката на всички официални и административни 

документи, присъства като бродирана емблема на ученическата униформа. 

Чл. 10. Мото: „Училище с традиции и бъдеще“  

Чл. 11.  Ученическа униформа 

/1/  За момичета: сукман с логото на училището/пола, сако/суитчър с логото на 

училището, тениска/ риза с логото на училището.  

/2/ За момчета: тениска/ риза с логото на училището, сако/ суитчър с логото на 

училището, тъмносини дънки/панталон (по преценка на родителя). 

/3/ Училищната униформа е задължителен елемент от визията на учениците в ОУ 

„Отец Паисий“ – Силистра и следва да се носи всекидневно. 

/4/ Училищната униформа се поръчва през м.юни или м.септември, като времето за 

доставка е до 2 месеца след подаване на обобщена поръчка на всички желаещи ученици.  

Чл. 12.  Фанфарен оркестър и мажоретен състав на училището. 

/1/  Фанфарен оркестър е част от историята на училището. Няма информация кога е 

създаден първият оркестър но през учебната 1992/1993 година. През 2006 година е създаден 

и мажоретен състав, който съпътства дефилето на оркестъра. 

/2/ Фанфарният оркестър и мажоретният състав имат представително облекло. 

/2/  Изпълненията на фанфарния оркестър са част от училищните ритуали  ритуалите 

и шествия. 

Чл. 13. Уеб сайт и имейл. 

/1/ Училището има създаден уеб сайт с адрес: https://paisii.oisy.org, където се 

публикува информация за нормативните документи за управление на училището, история на 

училището, графици, съобщения за текущи събития. Сайтът съдържа необходимите 

задължителни раздели, отнасящи се до публикуване на задължителна информация, 

регламентирана в Правилника за дейността на училището. 

/2/ Училището има имейл: school.office@opsilistra.bg за кореспонденция с 

институциите и педагогическата колегия. 

/3/ Всички учители, членовете на УС на СНЦ „Отец Паисий“ и на Обществения съвет 

имат създадени служебни имейл адреси в платформата Google G Suite. 

https://paisii.oisy.org/
mailto:school.office@opsilistra.bg


 

ГЛАВА ТРЕТА 

 ЗНАЦИ НА ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” 

Чл. 14.  Официален печат.  

 /1/ Печатът на ОУ „Отец Паисий““ има кръгла форма, в центъра има  надпис: 

СИЛИСТРА и  около него в две дъги: горна  с надпис ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“  и долна с 

надпис: Основано през 1861 г.  

 /2/ Печатът на ОУ „Отец Паисий“ се полага на административни документи, 

удостоверения за завършен клас, етап, документи с адмистративно-правен и финансово 

отчетен характер, изискващи заверка с печат на училището. 

/3/ Пазител на печата е директорът. 

Чл. 15. Официален печат с изображение на държавния герб. 

/1/ Печатът с герба на ОУ „Отец Паисий“ има кръгла форма, в средата е гербът на 

Република България, около който е изписано: ОУ „Отец Паисий“, Основано през 1861 г.   

/2/ Печатът с герба се поставя само на свидетелства за завършено основно образование 

и се съхранява от директора.  

Чл. 16. Летописна книга. 

        /1/. Летописната книга на ОУ „Отец Паисий““ е създадена през 1966 г. и отразява важни 

моменти от историята на училището и значими събития от всяка изминала учебна година.  

/2/ Летописната книга на ОУ „Отец Паисий“ представлява книжно тяло с кожена 

подвързия и надпис. 

       /3/ Летописната книга се води от член на педагогическия съвет и се подписва от 

директора в края на всяка учебна година. 

      /4/ Летописната книга се съхранява в кабинета на директора и след приключване се 

предава в архив. 

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 

ОТЛИЧИЯ НА ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ 

 Чл. 17. Статуетка „Отец Паисий“  

/1/ Статуетката „Отец Паисий“е уникална и се изработва всяка годино от художника 

Йордон Колев. Излята е от бронз и представлява отец Паисий в цял ръст с книта в ръка, 

положена е въру мраморен постамент с надпис: ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСК 20.. 



/2/ Статуетка „Отец Паисий“ се връчва на ученик от 7. клас, който е показал отличен 

успех през годините и е с най-много изяви на конкурси,  състезания и олимпиади и е избран 

за първенец на випуска с решение на Педагогически съвет. 

/3/ Статуетката се връчва и за заслуги на видни личности, чиято дейност е свързана с 

издигане престижа на училището.  

 /4/ Средствата за изработка на статеутката се осигуряват от бюджето но училището. 

Чл.18. Награда „Нотев“ 

/1/ Наградата е учредена и се осигурява от господин Златко Нотев – нотариус и 

общественик в град Силистра и се връчва лично от него на Годишния акт.  

/2/ Наградата е парична премия, която се връчва на първенеца на випуска и 

двама подгласници. 

/3/ Наградата се връчва от 2001 година. Паричната стойност е право на 

благодетеля.  

Чл. 19. Плакет  

/1/ Плакетът е с  правоъгълна форма с надпис „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“,  под 

него е поставено логото на училището и надпис СИЛИСТРА,........../ изписана година/ 

/2 Плакетът се връчва ежегодно на преподаватели от училището, които се 

избират на заседание на Педагогически съвет. 

/3/ Удостояването с почетния плакет става на Годишния акт. 

 Чл. 20. Грамота  

  /1/. Грамотата на ОУ „Отец Паисий“ за отличен успех е луксозен лист (формат 

А4) с художествено оформено цветно изображение според предназначението ѝ.  

/2/ Грамотата на ОУ „Отец Паисий“ се връчва на ученици за отличен успех, с 

принос за издигане престижа на училището. 

/3/ В грамотата се отбелязват трите имена на удостоения и поводът или 

заслугите, за които се присъжда. 

  

ПЕТА ГЛАВА 

РИТУАЛИ НА ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ 

Чл. 21. Откриване на новата учебна година. 

Учениците са строени в двора пред откритата сцена  с лице към паметника на Отец 

Паисий или вътрешния двор на училището. Родителите са отстрани и зад строя на 

училищните класове. 



Под звуците на фанфарни оркестър се посреща училищното знаме, знамето на РБ и 

знамето на ЕС. Знаменосеците и асистентките застават встрани на откритата сцена. Под 

звуците на химна на Р България се издига националният флаг. След издигането на 

националния флаг звучи химнът на ОУ „Отец Паисий“.  

Тържеството продължава по сценарий, изготвен от екип преподаватели и осъществен 

от учители и ученици. Част от този сценарий е словото на директора и приветствени думи от 

официалните гости.   

В края на тържественото утроо бие училищният звънец. Директорът посреща 

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

първокласниците, като пред класните стаи се посрещат по стар български обичай със 

здравец, хляб и сол.  

Чл. 22. Патронен празник (юбилей) на ОУ  „Отец Паисий” 

Провежда се в навечерието на 1 ноември – Ден на народните будители. 

За всяка учебна година за патронния празник се организират дейности под различен 

надслов. 

 Юбилейните празници се отбелязват с тържествен концерт извън училището. 

Съпътстващи дейности са изложби, конкурси, спортни турнири, издаване на юбилеен 

вестник и т.н. 

 

Чл. 23.  Смяна на знаменната група за знамето на училището 

В края на всяка учебна година на Годишния акт се извършва смяна на знаменната 

група в училище. Предложенията за състава на знаменната група се внасят от ПдС и 

класните ръководители и се гласуват на Педагогическия съвет.  

Чл. 25.  100 дни в училище 

Ритуалът по даване на име на паралелките от първи клас се извършва на 100-я учебен 

ден за първокласниците. На празничния де се провеждат уроци в присъствието на родители 

и кръстниците и следва тържественият ритуал по кръщаване на паралелките. 

Чл. 26. Благотворителен концерт 

Концертът се провежда ежегодно с ученици, като изпълненията им са поздрав за 

родителите, а средствата, събрани от цената на билетите, се отчитат на концерта от 

председателя на УС на СНЦ „Отец Паисий“ и се обявява за какво ще бъдат използвани. 

Чл. 27. Годишен акт за връчване на свидетелство за основно образование, 

удостоверение за завършен начален етап на основно образование, удостоверение за 

завършен клас от начален етап в края на учебната година, връчване на наградите 

„Първенец на випуск“, „Нотев“, „Учител на годината" 

 Тържествените церемонии се провеждат след края на учебната година с кратка 

литературно-музикална програма, награждаване на отличените ученици и учители 



 

 

ШЕСТА ГЛАВА 

ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНИРАНЕ И ИЗБОР НА „ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСК” 

И НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА „НОТЕВ” 

Чл. 28. Номиниране 

/1/ (Изм., Протокол №5/19.04.2022 г., в сила  от 20.04.2022 г.)  Право да бъдат 

номинирани имат ученици от 7 клас, отговарящи на Критериите (Приложение 1.1.), 

които са съгласувани с г-н Златко Нотев, учредител на наградата „Нотев“. 

/2/  (Изм., Протокол №5/19.04.2022 г., в сила  от 20.04.2022 г.)  Право да номинират 

имат учениците от седмите класове, класните ръководители или преподаватели по 

различни учебни дисциплини, което се извършва в час на класа, в седмицата, 

предхождаща 24 май. 

 

Чл. 29. Представяне на кандидатурите 

/1/  Всеки номиниран представя своите постижения като изработва постер, който се 

поставя на видно място в централното фоайе на училището до 10 дни преди датата на 

гласуване от Педагогическия съвет. Всеки преподавател има възможността да се запознае с 

издигнатите кандидатури кандидатури. 

/2/  Всеки номиниран изработва своя кратка визитка, която се качва в сайта на 

училището до 10 дни преди заседанието на Педагогическия съвет. Всеки посетител на сайта 

може да се запознае с кандидатурите. 

/3/  Всеки номиниран подготвя презентация до 7 минути, с която да представи пред 

Педагогическия съвет своите най-силни страни и най-значими постижения. Презентацията 

се представя на Педагогически съвет пред членовете на съвета. Всеки номиниран има право 

на защита. Защитници могат да бъдат ученици от класа. Защитник на ученика е и класният 

ръководител. 

Чл. 30. Гласуване 

/1/  Електронно гласуване – извършва се по електронен път на специално посочен линк 

към сайта на училището.Всеки гласувал има право да посочи само 1 номиниран . Може да се 

гласува неограничено. Гласуването се извършва в предварително определен период. При 

броенето електронният вот се прибавя като 1 вот към вота от педагогическия съвет. /1 вот 

носи за първо място 3  точки, за второ място – 2 точки и за трето място – 1 точка. 

/2/   Ученически вот – право да гласуват имат всички ученици от седмите класове. 

Гласува се с хартиена бюлетина, в която са подредени по азбучен ред имената на 

номинираните. Всеки ученик има право да посочи своя избор съответно за първо, второ и 

трето място. При посочване само на 1 избор или на повече от указаните – бюлетината се 

счита за недействителна. За недействителна се счита и празна бюлетина. Гласуването на 

учениците се извършва в деня на педагогическия съвет, като се ръководи от комисия в състав: 

Педагогически съветник, лидери на всяка паралелка в 7 клас. Ако лидерът на класа е 



номиниран на негово място се определя друг представител. След приключване на 

гласуването, комисията запечатва бюлетините в голям бял плик и го предава за съхранение 

в касата на училището до момента на съвета. Гласовете на учениците се броят от училищната 

комисия , определена на педагогическия съвет. За да гарантира пред учениците коректността 

на вота, в училищната комисия се включва като член и ученик от УУС. 

/3/  Ученическият вот се прибавя на педагогическия съвет като 2 вота. / 1 вот носи – за 

първо място – 3 точки, за второ място – 2 точки и за 3 място – 1 точка/ Учителски вот – 

правото да гласуват имат имат всички членове на педагогическия съвет. Нямат право да 

гласуват присъстващите на съвета ученици, родители и др. и членовете със съвещателен глас. 

Всеки учител гласува с хартиена бюлетина, в която са подредени по азбучен ред 

номинираните. Всеки има право да посочи съответно – първо, второ и трето място. Първо 

място носи 3 точки, второ място – 2 точки, трето място – 1 точка. При посочване на само една 

или две позиции или повече от три – бюлетината се смята за недействителна. Недействителна 

се счита и празна бюлетина.  

/4/  Училищната комисия, определена със заповед на директора брои поотделно 

ученическия и учителски вот. Съставя протокол за резултатите от електронното гласуване, 

ученическия вот и учителския вот и ги обявява пред педагогическия съвет. За „Ученик на 

годината” и носител на награда „Нотев” се определя ученикът, който е събрал най-голям сбор 

точки от гласуването на учители, ученическия вот и електронното гласуване. 

 


