
СУ “НИКОЛА ВАПЦАРОВ” - СИЛИСТРА 
Важно е сега да направите правилния избор. 
Важно е сега да фокусирате бъдещата цел и 
начина за достигането й. Средното образо-
вание е стъпало и възможност за кандидатс-
тване и получаване на висше образование—
път към успешна кариера. 

 Ние Ви даваме солидна подготовка по 
профилираните предмети и  предметите с 
разширена подготовка — осигуряваме пъту-
ващи семинари, интерактивно и мултиме-
дийно обучение. 
 Профилираното изучаване на геогра-
фия и икономика, история и цивилизация, 
английски език и информационни техноло-
гии дава разширени възможности за канди-
датстване в различни висши учебни заведе-
ния: 

  Икономически специалности на ВУЗ; 

  Хуманитарни специалности на ВУЗ — 
филологии, философия, социология, психо-
логия, социални дейности, педагогика, връз-
ки с обществеността; 

 Юридически специалности; 

 Туризъм; 

 Журналистика ; 
Традиционно нашите випускници продължа-
ват образованието си в най-престижните бъл-
гарски университети. Само през последната 
година те бяха приети Софийския универси-
тет, Технически университет—София и 
Варна, Стопанска академия Свищов и Иконо-
мически университет Варна, Академия на 
МВР, Висшето военноморско училище във 
Варна, Национален Военен Университет 
Велико Търново, Великотърновски универси-
тет, Югозападен университет Благоевград, 
Медицински университет—Варна, Ветери-
нарно-медицински факултет на Тракийски 
университет—Стара Загора, Русенски уни-
верситет. 

П Р И Е М  



Осъществява се от VІІІ до ХІІ клас и обхваща ма-
туритетния предмет български език и литература 
и информационни технологии. Дава допълни-
телни часове и по математика и английски език, 
което е гаранция за успех на НВО в Х клас и ДЗИ 
в ХІІ клас.

1. Утроеният брой точки от теста по БЕЛ; 
2. Точките от теста по математика; 
3. Приравнената в точки оценка по история и 

цивилизации от Свидетелството за основ-
но образование; 

4. Приравнената в точки оценка  по геогра-
фия и икономика от Свидетелството за 
основно образование. 

 

 Успешно представяне  на зрелостниците на 
ДЗИ. 

 Отлични и много добри резултати на олим-
пиадите по БЕЛ, английски език, история и 
цивилизация, география и икономика. 

 Завоюване на първи места и престижни наг-
ради на областни и национални конкурси. 

 

 Да определят проблеми и да ги решават. 

 Да презентират идеите си. 

 Да преодоляват трудности и поемат смисле-
ни рискове. 

 Да вярват в себе си. 

 Да преодоляват сблъсъка на идеи с толеран-
тност. 

 Формиране на езикова, географска и истори-
ческа култура, както и на гражданска пози-
ция, като ключови компетенции за развитие 
на пълноценна дейност в училище, в бита и 
на бъдещото работно място. 

 Съобразяване на учебния процес с интере-
сите на учениците. 

 Формиране на чуждоезикови компетенции в 
часовете за интензивно изучаване на анг-
лийски език.  

 Подготовка за успешно полагане на ДЗИ и 
кандидатстване във ВУЗ. 

Обучението в профила се провежда по утвър-
дени от МОН учебни планове и програми, 
включващи изучаването на общообразовател-
на профилирана и разширена подготовка.  

Тя обхваща всички учебни дисциплини от за-
дължителната подготовка на учениците от 8 
до 12 клас, като особено внимание се отделя 
на чуждоезиковата подготовка.  

Включва четири предмета в ХІ и ХІІ клас:   

  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 


