
Държавен 
план – прием 

2020/2021
учебна година
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, ВРАЦА

ПРИЕМ 2020/2021 УЧ. ГОДИНА

Профил „Обществени науки“

История и цивилизации



Над 30-годишна традиция  в профилираното обучение по 
история; 
Висок професионализъм, компетентност и  квалифицираност на 
преподавателите;
Задълбочени знания по профилиращите предмети и 
общообразователната подготовка;
Интересна и разнообразна клубна и извънкласна дейност–
участие в конференции, конкурси, международни проекти, 
археологически разкопки, пресъздаване на традиционни обичаи
и др.   



Балообразуване
Профилирана паралелка - "Обществени 

науки"

от Национално външно оценяване

• 3 пъти Български език и литература

• 1 път Математика 

 от Свидетелство за основно
образование

• Български език и литература
• История и цивилизации



Ние учим, творим и се забавляваме! 



Участваме в национални

конкурси и състезания. 

Обичаме да сме първи!



Ние сме патриоти и родолюбци! 

За втора поредна 
година историците от 

СУ „Христо Ботев“ 
спечелиха първо 

място в инициативата 
„Най-патриотичен 

клас“.  



„По стъпките на Ботев в Румъния“ – награда за 
най-патриотичен клас



Среща с Калин 
Каменов - Кмет 

на Община 
Враца с 

победителите в 
конкурса „Най-

патриотичен 
клас“



Срещите с големите 
имена на 

българската 
историческа наука 

са вълнуващи и 
интересни за 

младите историци. 
Това е една 
невероятна 

възможност те да  
обогатят своите 

знания. 





Среща на 
ботевци с 

„космическата“
Валя Балканска





Първите си открития като 
археолози – изследователи  
правим по време на 
теренните обучения на 
праисторическото селище 
край село Оходен. 
Всяка година участваме в 
международния фестивал 
за древни култури  
„Слънцето на Тодорка“.



Младите 
ботевци

знаят, 
уважават и 
съхраняват 
традициите 

на нашия 
народ.

Лазаруване в 
Ентографския комплекс



Обичаят „Бръшленкьо“, представен на 
фолклорния събор „Леденика“



Историята е съхранила имената и делата на нашите 
национални герои, ние почитаме тяхната памет



Пред паметника на ботевите четници на Милин камък



Ботевци на връх Шипка - 3 март 2019 г.



По пътя на Ботев.
На кораба „Радецки“









Ние можем да бъдем артисти



Екскурзиите и 
участията в 
международни 
проекти



Ежегодно участие на ботевци в Национален поход „Козлодуй – Околчица“



Заповядайте при нас!


