


 

ГЛАВА ПЪРВА 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Настоящите правила уреждат материята относно символите, знаците и почетните 

звания на СУ „Васил Левски”, както и условията и критериите за присъждане на почетните 

знаци и звания. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

 

СИМВОЛИ НА СУ „Васил Левски”  

Чл. 2. Символи на СУ „Васил Левски” са: 

1.   Знаме на училището; 

2.   Мото на училището; 

3.   Химн на училището; 

4.  Емблема на СУ „Васил Левски”. 

 

Чл. 3. /1/ Знамето на СУ „Васил Левски” се изработва от зелен копринен плат в 

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

патрона на училището – Васил Левски, под него от двете страни има изобразен по един 

лъв, а от двете страни са написани годините на рождението и смъртта на револпчюционера 

(1837-1873).  От другата  страна  централно  е  изобразена разтворена книга, в която пише 

„АБ“, от двете страни на която има лаврови клонки, над нея е изписано СРЕДНО 

УЧИЛИЩЕ, а под  нея  –  „Васил Левски“, гр. Гълъбово. Надписите, изображенията и 

кантът на знамето са бродирани със златисти конци. 

/2/ Знамето е с размери 80/120 см. 

/3/ Знамето може да се изработва в различни  размери, в зависимост от мястото на 

поставянето или условията при носенето му, след писмено разрешение на Директора 

на СУ „Васил Левски”. 

/4/  Забранява  се  използването  на  тиражирани  варианти  на  знамето  на  СУ „Васил 

Левски” за политически, религиозни и националистически послания. 



 

/5/ Знамето на СУ „Васил Левски” е йерархично подчинено по смисъл и значение на 

знамето на Община Гълъбово и националното знаме на Република България. 

/6/ Знамето присъства като символ при следните случаи: 

1.      Национални празници. 

2.      Празник на СУ „Васил Левски”. 

3.      Откриване на учебната година. 

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

5.      Връчване на дипломите на зрелостниците. 

Чл. 4. /1/ Мотото на училището е създадено по идея на целия колктив на СУ „Васил 

Левски” във връзка с юбилея на училището (30 години от създаването му) и гласи 

„Времето е в нас и в нашите мечти...“ 

/2/ Мотото присъства като елемент на фасадата на СУ „Васил Левски”. 

Чл.  5 /1/  Химнът  на  СУ „Васил Левски” е  създаден  през  2014  година по повод 30-

годишния юбилей на училището. Автор на текста на химна е госпожа Кремена Грозева – 

дългогодишен учител по български език и литература и френски език в СУ „Васил 

Левски”. Музиката и аранжиментът са дело на Горан Калинов. 

/2/ Химнът звучи на официални тържества в СУ „Васил Левски”, при откриване и 

закриване на учебната година. 

Чл.  6 /1/ Емблемата на СУ „Васил Левски” представлява образът на Васил Левски на фона 

на българския трибагреник, а над него и под него има надпис СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ГЪЛЪБОВО. Автор на емблемата е Деляна Тонева, която е 

дългогодишен учител по география и икономика в училището. 

/2/ Учениците на СУ „Васил Левски” носят емблемата при официални тържества, при 

откриване и закриване на учебната година, както и при спортни изяви.  

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ЗНАЦИ И ОТЛИЧИЯ на СУ „Васил Левски” 

Чл. 7 Почетни знаци и отличия на СУ „Васил Левски” са: 

1. Почетна статуетка; 

2. Почетен плакет; 

3. Грамота. 



 

Чл. 8 /1/ Почетната статуетка на СУ „Васил Левски” се изработва от дърво. В лявата част е 

изобразена разтворена книга, поставена върху колона – символ на знанието. В дясната част 

има лъв, който символизира силата и устремеността. 

Автор на изображението е Мирослава Великова, която е бивша възпитаничка на СУ 

„Васил Левски”.  

/2/ Почетната статуетка се дава на: 

- ученици, които имат високи постижения в областта на образованието, културата и 

спорта; 

- на официални гости; 

- учители, които имат високи постижения в областта на образованието и културата. 

Чл. 9 /1/ Почетният плакет на СУ „Васил Левски” се изработва от дърво. На него е 

изобразен ликът на Васил Левски. Над него има надпис СУ „Васил Левски”, а под него 

него пише ОТЛИЧНИК. 

/2/ Почетният плакет се дава на отличниците, завършващи основно образование. 

Чл. 10 /1/ Грамотата на СУ „Васил Левски” е луксозен лист (формат А4) с правоъгълна 

форма и художествено оформено изображение на Васил Левски и името на училището. 

/2/  Грамота се  присъжда  на  ученици  с  принос  за  издигане   престижа  на училището; 

на отличници при завършване на съответната степен на образование и др. 

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

му се присъжда. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

   РИТУАЛИ на СУ „Васил Левски”  

/1/ 15.09 – Откриване на новата учебна година 

Учениците са строени с лице към училищната сграда. Под звуците на барабан следва  

ритуал  за  посрещане  на  училищното  знаме.  Знаменосецът  и  асистентките застават   с   

лице  пред   строя.   Под   звуците   на   Химна   на   РБългария   се  издига националния 

флаг от изявен ученик. След издигането на националния флаг звучи Химнът на СУ „Васил 

Левски”. Тържеството продължава с рецитал, подготвен и осъществен от учители и 

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

на  учебната  година.  Следват  приветствени  думи  от родител на първокласник.  



 

След изпращането на училищното знаме бие училищния звънец и Директорът посреща 

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

/2/ 24.05 

Входът на училището е украсен. На централно място е окачен портретът на Кирил и 

Методий. Звучи музика преди началото на празника. Внася се знамето на училището. 

Следва ритуал за вдигане на националното знаме от изявен ученик. Звучи националния 

химн. 

Ученици и учители от СУ „Васил Левски” изпълняват музикално-поетичен рецитал,   

посветен   на   словото,   на   създателите   на   писмеността, на учителите и училището. 

Директорът поздравява всички присъстващи с Деня на славянската писменост. 

Следва приветствие от представител на местното общинско ръководство. 

От името на училищното ръководство Директорът връчва грамоти и парични награди на 

изявени ученици в областта на образованието, спорта, изкуствата. Първокласниците 

получават свидетелствата си за завършен първи клас. 

Ритуалът за приемане и предаване  на училищното  знаме е кулминацията  на тържеството.  

Знаменосецът и асистентките представят  на  новата  знаменна  група знамето, като се 

заклеват да съхранят и продължат традициите на СУ „Васил Левски”. 

Тържеството, посветено   на   Деня   на   славянската   писменост, завършва   с изпращане 

на училищното знаме. 

/3/ Ритуал за връчване на дипломите на зрелостници от СУ „Васил Левски”  

Място  на провеждане  на  ритуала –  дворът на СУ „Васил Левски”.  Мястото е празнично 

украсено. Завършващите ученици са подредени по класове. 

Внася се  училищното  знаме под  звуците  на барабан.  Следва  химнът  на  СУ „Васил 

Левски”.  

  Водещите  на  тържеството  обявяват  имената  на  учителите, преподавали на 

завършващия випуск. Учителите заемат местата си на сцената. След това Директорът  и 

помощник  – директорите също заемат отредените им места.  

След   като   всички   заемат   местата   си   на   сцената,   следва музикално – поетичен 

рецитал или друга форма, която са си избрали организаторите. 

Директорът поздравява зрелостниците, учителите и гостите. Отличникът на випуска 

благодари от името на всички.  



 

Знамената  се  изпращат  и ритуалът  за  връчване  на  Дипломите  за  завършено средно 

образование приключва. 

/4/ Патронен празник на СУ „Васил Левски”  

Провежда се през  месец  февруари. Място на провеждането – Дом на културата 

„Енергетик“, гр. Гълъбово.  

В началото се посреща знамето на СУ „Васил Левски”, а след това звучи химнът на 

училището.  

Директорът отправя поздравление към присъстващите, чете  приветствия  и  

поздравителни  адреси.  Ако  в  залата  присъстват  гости,  които държат да изразят своите 

поздравления, дава им се думата. 

След  официалната   част  следва  концертът,  изготвен  от  учители  и  ученици, показващ 

таланта и постиженията им. 

 

 


