
ГРАД КАВАРНА 

 

прием на ученици 
след завършен VII клас 

за учебна 2021-2022 година 
 

 

 
 
 
  
Най-сигурната инвестиция 

за Вашето бъдеще  
 е качественото образование!

 

/STEM профил/ 
с разширено изучаване  

на английски език    
 

 

1. Математика 

2. Физика и астрономия 

3. География и икономика 

4. ИТ (информационни технологии) 
 

№ Учебен предмет VIII. IX. X. 

Раздел А – задължителни учебни часове (годишно) 

1  Български език и литература 144 108 108 

2  Чужд език I – Анг. език 432 216 72 

3  Чужд език II – /по избор/  72 72 

4  Математика 108 108 72 

5  Информационни технологии 36 36 18 

6  История и цивилизации 72 72 126 

7  География и икономика 36 36 90 

8  Философия 36 36 72 

9  Биология и здр.образование 54 36 72 

10  Физика и астрономия 54 36 72 

11  Химия и оп. на ок. среда 36 54 72 

12  Музика 18 18 18 

13  Изобразително изкуство 18 18 18 

14  Физическо възп. и спорт 72 72 72 

Раздел Б – избираеми учебни часове (годишно) 

1  Математика 36 90 72 

2  Физика и астрономия  36 36 

3  География и икономика  72 54 

4  Информационни технологии  36 36 

* Забележка: след X. клас е възможна промяна 

в профилиращите предмети. 

 

 Оценката от изпита по БЕЛ 

 Утроената оценка от изпита по математика 

 Годишната оценка по математика от  

Свидетелството за основно образование 
 Годишната оценка по ИТ от  

Свидетелството за основно образование 

 

/STEM профил/ 
с разширено изучаване  

на английски език    
 

 

1. Предприемачество 

2. ИТ (информационни технологии) 

3. География и икономика 

4. Английски език 
 

№ Учебен предмет VIII. IX. X. 

Раздел А – задължителни учебни часове (годишно) 

1  Български език и литература 144 108 108 

2  Чужд език I – Анг. език 432 216 72 

3  Чужд език II - /по избор/  72 72 

4  Математика 108 108 72 

5  Информационни технологии 36 36 18 

6  История и цивилизации 72 72 126 

7  География и икономика 36 36 90 

8  Философия 36 36 36 

9  Биология и здр. образование 54 36 72 

10  Физика и астрономия 54 36 72 

11  Химия и оп. на ок. среда 36 54 72 

12  Музика 18 18 18 

13  Изобразително изкуство 18 18 18 

14  Физическо възп. и спорт 72 72 72 

Раздел Б – избираеми учебни часове (годишно) 

1  Предприемачество 36 72 36 

2  Информационни технологии  54 72 

3  География и икономика  72 54 

4  Английски език  36 36 

* Забележка: след X. клас е възможна промяна 

в профилиращите предмети. 

 

 Удвоената оценка от изпита по БЕЛ 

 Удвоената оценка от изпита по математика 

 Годишната оценка по ИТ от  

Свидетелството за основно образование 

 Годишната оценка по география от 

Свидетелството за основно образование 



 

  Утвърден статут на иновативно училище 

  Преподаватели с отличен опит 

  Електронен дневник SHKOLO – известия в 

реално време /след направена регистрация/ 

  Три компютърни кабинета 

  Голям брой кабинети с мултимедия  

  Регистрация и използване на интерактивни 

уроци от УЧА.СЕ, електронни учебници и др. 

  100% Wi-Fi покритие и безопасен Интернет 

  Богата училищна библиотека плюс читалня 

  Консултация с педагогически съветник 

  Медицински кабинет 

  Ученически стол 

  Спортни секции, клубове и занимания по 

интереси 

  Работа по проекти  -  „Подкрепа за успех“ , 

„Образование за утрешния ден“  и  други 

  Сътрудничество с училища от България и 

Румъния 

  Безплатен ученически транспорт 

 

 

  Мултимедия във всеки учебен кабинет 

  Изграждане на модерни STEM кабинети

  Използване на повече интерактивни уроци

 

STEM е абревиатура за Science, Technology, 

Engineering, Maths – Наука, Технологии, 

Инженерство, Математика.  
 

Това е направление в образованието, което 

разглежда отделните дисциплини като 

обвързани в един общ контекст с различни 

препратки и връзки помежду си.  
 

Обучението по STEM предполага подход, който 

изгражда умения за критично мислене, анализ, 

изследване и проследяване на взаимовръзки 

между отделни дисциплини и сфери на познание. 
 

Обучението в профил “Предприемачески” 
е насочено към овладяване на базисни 

знания и умения, свързани с 

предприемачеството и кариерното 

ориентиране, като в учениците се формира 

предприемаческа култура.  
 

В резултат на обучението в този профил се 

развиват качества като инициативност, 

организираност, креативност, въображение, 

оптимизъм и увереност.  
 

Основният акцент се поставя върху 

формирането на предприемачески дух, 

поемане на отговорност и риск, мотивация 

за постигане на целите.  
 

Обучението е насочено не само към 

придобиване на знания и теоретична 

подготовка, но и към придобиването на 

ценни практически умения, необходими за 

стартирането на бизнес. Стимулира се 

творчеството на ученика при решаване на 

практически задачи, както и способността да 

се планират и управляват проекти.  

 
 

Провеждане на изпитите от НВО: 

 Български език и литература - 16.06.2021 г. 
 

 Математика - 18.06.2021 г. 

 Чужд език - 17.06.2021 г. *по желание на ученика 
 

Оценяване на изпитните работи от НВО:  

19-27.06.2021 г. 
 

Обявяване на резултатите от НВО:  

до 28.06.2021 г. вкл. 
 

Получаване на служебна бележка с оценките 

от НВО: до 02.07.2021 г. вкл. 
 

I етап II етап III етап 

Подаване на 

документи 

05-07  

юли 

до 16  

юли 

26-27 

юли 

Класиране 
до 13  

юли 

до 20 

юли 

до 29 

юли 

Записване 
до 16  

юли 

до 22 

 юли 

до 30 

 юли 

 

ЗА КЛАСИРАНЕ: 
 Заявление за участие в класиране по образец 

 Копие от Свидетелство за основно образование 

 Копие от служебна бележка с оценките от НВО 
 

ЗА ЗАПИСВАНЕ: 
 Заявление за записване по образец 

 Свидетелство за основно образование 
 

 

 
гр. Каварна, ул. „България“ 22 

 0570 / 82056 

 sou_kavarna@abv.bg 

 sou-kavarna.com 

 
facebook.com/groups/sukavarna 

 

 


