
 

 

 

За учебната  2021/2022 година СУ „Пейо Яворов“, Плевен приема ученици в VIII клас 

в паралелка по профил „Предприемачески“, с интензивно изучаване на чужд език – 

английски език, и профилиращи предмети предприемачество, информационни технологии 

*** 

Училищната комисия по приемането на ученици в VІІІ клас за учебната 2021/2022 година 

извършва дейността си по график всеки работен ден от 8.00 часа до 18.00 часа. 

№ Дейности по приемането на ученици в VІІІ клас Срок 

1 
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на 

класиране 
до 13 юли 2021 г. 

2 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 

или подаване на заявление за участие във втори етап на 

класиране 

от 14 юли до 16 юли 2021 г. 

включително 

3 
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на 

класиране 
до 20 юли 2021 г. 

4 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2021 г. 

5 
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите 

места след втори етап на класиране 
23 юли 2021 г. 

6 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г. 

7 
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на 

класиране 
29 юли 2021 г. 

8 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г. 

9 
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите 

места след трети етап на класиране 
до 02 август 2021 г. 

10 
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и 

записване 

определя се от директора на 

училището 

до 10 септември 2021 г. вкл. 

11 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2021 г. вкл. 

 

СУ „Пейо Яворов“е иновативно училище с въвеждането на учебния предмет визуално 

програмиране. Разполага с новооткрит STEM кабинет, с оборудвани класни стаи с 

интерактивен дисплей и мултифункционални устройства, с обновени компютърни кабинети и 

кабинет по предприемачество.  

Възпитаниците на СУ „Пейо Яворов“, Плевен са обхванати в групи за занимания по 

интереси и за допълнително обучение по проект „Подкрепа за успех“. 
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