


СУ „Васил Левски“– училище, което
съчетава магията на традицията, опитът на
миналото, силата на настоящето и
перспективността на бъдещето. Тук не само
се обучават ученици, а се изграждат
характери, възпитават се личности, които се
превръщат в еталон за подражание.



СУ „Васил Левски“ е най-
голямото училище в област 

Силистра. 
През годините то запазва 

авторитета на ценена 
образователна и възпитателна 

институция, заемаща 
приоритетно място сред 

институциите в град Дулово.



СУ „Васил Левски“ 
притежава знаме, 
химн и емблема , 
които са символ на 
непреходността и 
приемствеността 
на поколенията.



СУ „Васил Левски“ 
има облика на 
модерното
училище, втъкало в 
себе си нишките на 
добрите традиции 
и умения на тези, 
които са поставили 
началото, и онези, 
които 
продължават да 
надграждат през 
годините. 



Училището е 
уникално по своему, 
защото обединява 
всички: родители, 

учители, ученици –
бивши и настоящи, 

около идеята за 
изграждане на 

имиджа и 
просперитета му. 

Създадени са и тесни 
връзки с много висши 
училища в страната.



Всеки нов ден се ражда с нови въпроси, идеи и
търсения – стара истина, която учителите в СУ
„Васил Левски“ отчитат и, превръщайки я в
предизвикателство към своите ученици, подхранват
стремежа им към знания и новости!



Учителите откриват пред своите 
ученици вълшебството на 

различни научни светове, в 
съчетание с изисквания за 

дисциплина, самоконтрол и 
постоянен стремеж към знания. 

Тук с търпение и безценни 
съвети се градят личности, ваят 

се таланти, създават се мечти



Тук е създадена уютна училищна среда, което
превръща СУ „Васил Левски“ в символ на
духовността, на иновативността в преподаването и
организацията на учебния процес, на постиженията
на учители и ученици, на мотивацията за
себедоказване и преоткриване.







Тук ученическият свят има приоритет – с неговите
търсения, вълнения и тревоги. СУ „Васил Левски“
е отворено към своите ученици, съобразява се с
тяхната индивидуалност, задоволява потребността
им от знания, осигурява им възможности да се
включат в процеса на обучение като откриватели и
пътешественици.





Профил Брой паралелки Брой ученици

Хуманитарни науки с 

разширено изучаване 

на чужд език (немски
език) – Български език и 

литература, история и 
цивилизации, география и 

икономика

1 26

Природни науки без 
разширено изучаване 

на чужд език

(английски език) –
Биология и здравно 

образование, химия и 
опазване на околната 

среда

2 52

Софтуерни и 

хардуерни науки с 
разширено изучаване 

на чужд език 

(английски език) –
Информационни 

технологии и 
информатика 

1 26



Хуманитарни науки с разширено изучаване на 

чужд език

(немски език), профилиращи предмети БЕЛ, 

история и цивилизации, география и икономика

Профил/ 

професия 

Наименованието 

на профила или 

специал-ността от 

професия

Балообразуване

Изпити
Свидетелство за основно 

образование

НВО по 

БЕЛ

НВО 

по 

МАТ

Първи 

балообразув

ащ предмет

Втори балообразуващ 

предмет

профил
Хуманитарни 

науки
3 х БЕЛ 1 МАТ БЕЛ

История и

цивилизации



Защо да се запишете в този профил?

Кариерно развитие

Юристи, психолози, педагози, полицаи, 

журналисти, публична администрация, мениджъри,  

библиотекари и много други.

✓Вие ще получите изключително добра  подготовка за 

успешно полагане  на Държавния зрелостен изпит по БЕЛ

✓Ще имате реален шанс да продължите своето висше 

образование в университети в България и чужбина, които 

предлагат специалности, свързани с хуманитаристиката



Природни науки без разширено изучаване на 

чужд език – Биология и здравно образование, 

химия и опазване на околната среда

(английски език), профилиращи предмети: 

биология и ЗО, химия и ООС и физика и 

астрономия

Профил/ 

професия 

Наименованието на 

профила или специал-

ността от професия

Балообразуване

Изпити
Свидетелство за основно 

образование

НВО по БЕЛ

НВО 

по 

МАТ

Първи 

балообразуващ 

предмет

Втори 

балообразува

щ предмет

профил
Природни науки

2 паралелки
2х БЕЛ 2х МАТ

биология и 

здравно 

образование

химия и 

опазване 

на 

околната 

среда



Кариерно  развитие

Медицина, стоматология, фармация, ветеринарна 

медицина, биотехнологии, молекулярна биология, 

екология, биология и химия, зъботехника , инженерни 

специалности, преподаватели и други.

Защо да се запишете в този профил?

АВТОРИТЕТ,  ЕРУДИЦИЯ, БЪДЕЩЕ!



Софтуерни и хардуерни науки с 

разширено изучаване на чужд език 

(английски език) – информационни 

технологии и информатика

Профил/ 

професия 

Наименованието на 

профила или специал-

ността от професия

Балообразуване

Изпити
Свидетелство за основно 

образование

НВО по БЕЛ

НВО 

по 

МАТ

Първи 

балообразуващ 

предмет

Втори 

балообразува

щ предмет

профил
Софтуерни и 

хардуерни науки
2х БЕЛ 2х МАТ

Информационн

и технологии
Математика



Защо да се запишете в този

профил?
Защото с развитието нa кoмпютъpнитe

тexнoлoгии тъpceнeтo нa кaдpи в cфepaтa

на софтуерните разработки ce yвeличaвa,

a интepecът към изyчaвaнeтo нa

кoмпютъpни науки e пo-гoлям oт вcякoгa.

Защото само до 2020 година Европа ще

има нужда поне от 825

000 професионалисти в областта на

компютърните технологии.



Кариера в света на IT

Професионалисти в мрежовите системи и

информационни анализатори, софтуерни

специалисти и програмисти, уеб дизайнери,

мрежови и компютърни системни

администратори и администратори на база

данни.



СУ „Васил Левски“– училище с достойна 
история, силно съвременно присъствие 

и гарантирани бъдещи успехи! 


