
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

24 МАЙ  ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА 
ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА 
СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ  

Поздрав от госпожа Мариана Грънчарова, 
директор на СОУ „ПЕЙО ЯВОРОВ” - Плевен 
 

Честит празник на всички колеги! 
Благодаря Ви за професионализма. 

С пожелание за здраве, вяра, оптимизъм, 
успехи! 

Скъпи ученици, 
24 май е символ на  
ДОСТОЙНСТВО – защото на този ден чес-
тваме азбуката, която сме дали на света. 
ТРАДИЦИЯ – защото празнуваме този праз-
ник повече от 160 години. 
ДУХОВНОСТ – защото е празник на култура-
та и науката. На хората, които възпитават 
поколенията след нас. 

Нека на най-светлия български празник 
се гордеем, че сме българи и заедно съхра-
ним традициите си. 

Да бъде свято името на първоучителите 
наши Св. св. Кирил и Методий. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
 
 

 
 

МОЯТА  УЧИТЕЛКА 
 

Аз, учителко, със цвете 
днес ще те даря, 
че ни хвана за ръцете 
като майчица добра. 

  

Как със обич всеотдайна 
ти ме озари 
и с речта си - сладка тайна 
ти пред мен разкри. 

  

Към науката богата 
като ято да летим. 
На училището наше  
от сърце благодарим.  
 

Симона Тонева Борисова – ІVА клас 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ева Георгиева - VБ клас 
 

“Върви, народе възродени,  
към  светли бъднини върви!“  
Близо век България пее тези стихове. 

МАЙ! Има ли българско сърце, което да не е 
трепвало при думите: 

“Напред науката е слънце, 
което в душите грей!” 

произнесени с гордост и възторг от устата на 
всяко българско дете. Има ли българин, 
който да не изпада в умиление, слушайки 
химна на в прослава на създателите на сла-
вянското писмо. 

За първи път този празник се чества 
на 24 май през 1851г. в Пловдивското класно 
училище “Св. св. Кирил и Методий”. Иници-
атор е младият и енергичен учител Найден 
Геров. През 1858г. учителят от същото учи-
лище Йоаким Груев отправя призив към 
българската общественост за по-широко и 
всенародно честване делото на славянските 
просветители. Идеята става все по-популяр-
на и в Търновския край. През 1892 г. Стоян 
Михайловски - поет, сатирик и културен деец 
написва в памет на първоучителите стихот-
ворението “Кирил и Методий”. 



 

 

 
 

 За  финалите на националното състе-
зание „Банките в действие” по програмите на 
Джуниър Ачийвмънт България се класираха 
два отбора от училището.  Виртуална банка 
„Gold” с мениджъри: Габриела Минковска и 
Даниела Цветанова от 10А клас се класира 
на трето място на пазара в който участваха. 
Вторият наш отбор „Infiniti” от 11А клас с ме-
ниджърски екип - Петя Маринова, Паулина 
Асенова и Йоана Кянова, се класира на 
четвърто място. Учениците от 10А клас за 
първа година изучават компютърна симу-
лация и бяха най-малките финалисти. За 
финала, проведен в хотел „Арена ди 
Сердика” – спонсор на състезанието, се 
класираха 21 отбора от регистрираните и 
участвали над 240 от цялата страна, от 
които само  3 отбора от СОУ.  
 

 
Виртуална банка „Gold” на Габри и Даниела - 10А 
 

 
Виртуално предприятие „Титан” 2012 

 

 На 28 април 2012 година се проведе 
финала на състезанието Виртуално пред-
приятие „Титан”. От страната се класираха 8 
отбора. Нашето училище се представи с 
отбора от 10А клас с мениджърски екип:  
Петя Тодорова, Селджан Чолакова и Деси-
слава Петрова, класирали се за полуфи-
нала. Състезанията протичат на 3 етапа – І 
етап е около месец и половина, ІІ етап- 
полуфинал е за един ден и се провежда 
олайн на специален сайт, а третия етап е 

финала и се играе на място, като тази 
година домакин беше гр. София. 
 Виртуалните състезания – ”Банките в 
действие” и „Виртуално предприятие Титан” 
са организирани от Junior Achievement 
България и МОМН, като част от календара 
за  Олимпиади и национални състезания.   
 

 
 

Месец май е най- хубавият пролетен месец. 
1 МАЙ – Международен ден на труда 
2 МАЙ – Св. Цар Борис, Боряна, Борил 
5 МАЙ – Св. мъченица Ирина  

 

 
Ева Георгиева - VБ клас 

 

6 МАЙ – Гергьовден Св. Георги е най-
почитаният светец на българите. В народ-
ните песни  и легенди той е надарен с мощ и 
юначество, побеждава ламята. Затова е 
наречен Победоносец. 

Празнуването на Гергьовден у нас има 
някои задължителни правила – Принасянето 
на курбан (жертва) на светеца. За този 
обичай се избира бяло (гергьовденско), 
което се украсява с венец от цветя, а на 
рогчетата му се прикрепя запалена 
свещичка. Жените месят и украсяват 
гергьовски краваи. Характерно е и 
люлеенето на гергьовски люлки, окачени на 
зелено дърво – за здраве. Празникът 
отбелязва окончателното настъпване на 
лятото. 

11 МАЙ – Св. св. Кирил и Методий е 
църковният празник в чест на двамата со-
лунски братя.  

12 МАЙ – Герман, се тачи за предпазва-
не от градушка. Затова народът нарича този 
светия Герма – Градушкар. За да измолят 
дъжд, нашите прадеди са изпълнявали 
обредите Герман и Пеперуда. 

21 МАЙ – Св. св. Константин и Елена 
Това е денят на игрите по огън (нести-
нарството), запазени и досега в някои 
райони на страната, но почти само като 
атрактивно представление. 

24 МАЙ – Национален празник 
30 МАЙ – Св. Емилия (Емил; Емилиян)  



 

 

 
 

АТЕЛИЕ „МОЯТ РЕСТОРАНТ”  се 
ръководи от г-н ИВАН БЕНКОВ и включва 16 
ученика от 10 и 11 клас.  

Основната цел на обучението е 
младите хора да придобият специфични 
предприемачески и мениджърски познания и 
умения за планиране, организиране, функ-
циониране и управление на ресторантьор-
ския бизнес. Конкретните направление на 
обучение са свързани с: опознаване на 
теоретичните и практическите аспекти на ре-
сторантьорството. Прилагане на маркетин-
гови умения за разработване, офертиране, 
рекламиране и продажба на продуктите. 
Планиране, организиране и контрол на 
технологичните процеси в ресторан-
тьорството. Привличане на клиенти и 
прилагане на стандарти системи за управле-
ние на качеството на предлаганите услуги. 
Прилагане на правно-нормативната уредба 
за отрасъла. Организация на производ-
ството в студена и топла кухня. Обслужване 
на гости в търговската зала, сервиране на 
храна и напитки. Материално-техническата 
база в ресторантьорството - технологично 
оборудване, хигиена и безопасност при 
производството и предлагането на 
кулинарни изделия. 

 

Основни принципи при обслужването в 
«Моят ресторант»  

1. Гостът е най-важният човек, който влиза в 
«Моят ресторант». 

2. Той е истински VIP (много важна личност) 
и си струва да му предоставим най-блестящо 
обслужване, защото той купува нашата храна и 
услуги-те, които предлагаме.  
 

 
 

3. Гостът не пречи на нашата работа, той 
е нейната цел.  

4. Ние не му правим услуга, като го обслу-
жваме - той ни прави услуга, давайки ни възмож-
ност да направим това.  

5. Гостът е винаги прав. 
6. Доброто мнение на госта за МОЯ РЕСТО-

РАНТ е най-голямото предимство за нас.  
7. Всеки посетител да се чувства комфорт-

но, да си тръгва удовлетворен и да се връща 
отново и отново в СВОЯ./МОЯ РЕСТОРАНТ. 

КЛУБЪТ “ИСКАМ ДА УСПЕЯ”  с 
ръководител г-жа Павлина Петкова обхваща 
ученици от 6Б, 7А и 8А клас. Клубът е една 
възможност да се запълнят определени 
дефицити в мотивацията на учениците за 
откриване на възможности и развиване на 
способности в желана посока. Намирайки се 
в раздел "Предприемачество", клубната 
форма създава условия за стимулиране на 
учениците - участници в клуба да усвоят 
техники за себепознаване, да открият 
силните и слабите си страни, да подходят 
по-амбициозно към личния си план за 
развитие, както и да развият креативни 
способности, да работят в екип и да решават 
проблеми, необходими и приложими в 
бизнес сектора  

 

 
 

Всички искаме да побеждаваме. Но, 
за да получаваш резултатите, които 
победителите получават, първо трябва да 
мислиш като победител.  За да успееш 
трябва да поемеш пълна отговорност за 
всичко, което ти се случва. За да промениш 
нещата - първо трябва да промениш себе си. 
Задай си въпроса „Защо не съм постигнал 
X? Ако отговорът е „Нямам време”, „Нямам 
късмет”, „Криза е”, значи е време да 
промениш мисленето си. Усъвършенства-
нето започва от самия теб! Стани лидер! 
Най-важното, което всеки лидер трябва да 
направи преди да усъвършенства органи-
зацията си, е първо да усъвършенства себе 
си. Трябва да изкачи собствените си плани-
ни и да стигне до върха, като покори себе си. 
Да се научи да поема отговорност и да не 
търси извинения за неуспехите. 
 

Ръководство за успех 
1 - Вие сами създавате света, в който живеете ! 
2 - Всеки трябва да носи отговорност за живота си! 
3 - Ако искате да се случи нещо различно от ежед-
невното – трябва да го направите сега! 
4  -  За всичко си има причина! 
5 - Получавате повече, когато се съсредоточите 
върху нещо и го усъвършенствате! 
6 - Всичко е възможно! Единствените ограничения са 
тези, които са в съзнанието Ви! 
7 - Това, което правите сега, определя Вашето 
бъдеще и бъдещето на общността! 



 

 

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ „СЕКСУАЛНО 
И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ”  с ръководи-
тел г-жа Маринела Петрова, участват 15 уче-
ници от 9 клас. В този клуб се обръща спе-
циално внимание за развитието на здрав-
ните услуги насочени към младите хора на 
програмите за здравна култура и сексуално 
възпитание на учащите се, на превенцията 
профилактика на СПИН и полово предавани 
болести. Целта на клуба е да се подобрят 
образователните възможности за младите 
хора с оглед изграждане на знания, умения и 
нагласи за отговорно сексуално поведение. 
Обсъждат се проблеми свързани с репро-
дуктивното здраве. Това предполага способ-
ността на хората да се възпроизвеждат и 
свободата да решават дали да го направят- 
кога и колко често го правят. Дебатират се 
проблемите на сексуалното здраве, което 
признава факта ,че хората могат да правят 
секс и заради удоволствието от него, не 
само с цел възпроизводство. 
 

 
 
 

 
 

ИСТИНАТА ЗА ОБИЧАИТЕ 
 В днешно време чукането на чаши се 
счита  за знак на  приятелство и веселие, но 
не винаги е било така. Този обичай датира 
от хиляди години - от времето, когато хората 
са се страхували да не би Дявола да ги об-
себи, като влезе в телата им посредством 
питието.За това нашите предци са се чукали 
с чаши с цел силният звук, който се получа-
ва след това, да пропъди надалеч Дявола. 
Друга интересна легенда е тази, според 
която обичаят да се поставят свещички на 
тортата за рожден ден  произлиза от древни-
те гърци. Хората, които боготворели 
Артемида, богиня на лова и Луната, 
поставяли медени пити  на олтарите в 
нейните храмове за рождения й ден. Питите 
били кръгли като пълна луна и за да прили-
чат още повече на такава, върху тях 
запалвали свещички. Има сведения за този 
обичай и през Средновековието. Тогава 
немски селяни поставяли свещички на 
тортите за рожден ден. Броят на запалените 
свещички отговарял на възрастта на човека. 

Селяните обаче слагали една допълни-
телно, която символизирала светлината на  
живота. Ръкостискането не винаги е било 
считано за знак на приятелство - напротив, 
то е било признак на недоверие към срещу-
положния човек. С ръкостискането човек се 
е уверявал, че непознатият няма да го 
нападне с тояга (в древни времена) или по-
късно с меч. Обичаят повелява да се подава 
дясната ръка и това съвсем не е случайно - 
това бил мъдър ход, с който трябвало да 
ангажираш тази ръка на човека срещу теб, с 
която той държи оръжието си. 
 

 
 

 
 

Отборът на СОУ ”Яворов” Плевен 
стана ПЪРВИ на Областното състезание 
„Защита при бедствия, аварии и извън-
редни ситуации” 

Нашето училище завоюва първо 
място на Общински кръг провел се на 20 
април 2012 г. с 326 точки и първо място на 
Областното първенство с 356 точки. Отбо-
рът се състои от Валерия, Хинна, Петър и 
Апостол от 8 клас, които с гордост отиват на 
Национален кръг. 

 

- Как се чувствате като победители? 
Петър - Развълнувани, защитихме 

името на училището. Показахме за пореден 
път добра подготовка, благодарение на 
нашите ръководители г-н Ценов и медицин-
ската сестра г-жа Иванова. 
 

- С какви трудности се сблъскахте по 
време на състезанието?  

Валерия - Беше доста напрегнато. 
Имахме много адреналин, който ни даваше 
още по-голям тласък да се справим с всички 
трудности и препятствия в различните 
сектори: медицински, въздушна опасност, 
земетресения, пожар и наводнения. 

На областното първенство заехме 
първо място с 356 точки и спечелихме купа и 
грамота за училището, както и индивидуални 
награди. Състезанието ни научи как да сме 
адекватни в неочаквани ситуации, как да 
помагаме и на другите. 

Петър – Състезанието ни научи да 
сме екип и да бъдем отговорни за здравето и 
живота в рискова ситуация. 

В очакване сме на Националното 
състезание, което ще се провежда три дни и 
ще участват 30 отбори от страната. Готвим 
се здраво за победа! 

 
ГОРДЕМ СЕ С ВАС ШАМПИОНИ! 



 

 

 
 

 
Емблема худ. Сашо Камбуров 

 

 
 

ХИМН 
на СОУ „Пейо Яворов” гр. Плевен 

  

Ти даде ни мъдрост и сила, 
за полет дари ни с крила,  
с безкористна, братска закрила  
и с дързост за смели дела! 
 
Кръвта ти кипяща и млада 
повлича ни в шеметен бяг! 
Духът ти – разпалена клада 
и вечно пулсиращ маяк! 
 
РЕФРЕН: 
Училище, наше любимо,  
под български, син небосвод,  
пребъдвай във сплав неделима  
с децата на своя народ! 
 
Във класните стаи, на двора –  
навсякъде живо си ти! 
Превърна ни в мислещи хора  
с красиви и смели мечти. 
 
Усмихвай се, гледай далече,  
през чистите детски очи! 
Дори да сме литнали вече,  
в теб, пак детски смях ще звъни! 
 
РЕФРЕН: 
Училище, наше любимо,  
под български, син небосвод,  
пребъдвай във сплав неделима  
с децата на своя народ! 
 
Училище светло и ново  
посяло във наште души  
на Яворов чудното слово,  
поклон най-дълбок приеми! 
 

Музика и текст: 
Юлиян Слабаков 
27. 11. 2007 г. София  

 
 

СБЪДНАТИ МЕЧТИ - АБИТУРИЕНСКИ БАЛ 
Както  и да го гледаме, краят дойде. 

Изпращането на ВИПУСК 2012 протече в 
зала “Катя Попова” на 14 май 2012 г. от 11.30 
часа с кратко музикално тържество подгот-
вено от г-жа Койчева 
 

 
 

12А клас с профил технологичен 
”Предприемачество и бизнес” с класен 
ръководител г-н Иван Бенков 

 

 
 

12Б клас с профил технологичен 
”Стопански мениджмънт” с класен ръково-
дител г-н Свилен Стойчев 

 

 
 

 Израснахте пред очите ни и физи-
чески, и духовно, особено през последната 
година. Нека щастливите и радостни 
моменти бъдат повече. Нека всичко, което 
иска вашето сърце и душа се сбъдне. От вас 
зависи по коя пътека ще поемете, поже-
лаваме Ви всичко, което една майка може да 
иска за децата си. 

ОБИЧАМЕ ВИ!   ☺☺☺☺   НА ДОБЪР ЧАС! 



 

 

 
 

Книга - какво е това? 
(есе) 

 Каква е тази дума? Това са отживе-
лици. Във века на новите технологии това не 
ни трябва.” Така разсъждават много хора в 
днешно време. Дали наистина е така? 
Наистина ли книгата не е вече нещо 
актуално? Не намалява ли културата в това 
отношение? Много често, когато спомена,  
че съм прочела нещо, се чуват възгласи, 
като “О-о-о, ужас! Мразя да чета!”. Мога ли 
да попитам тогава: 
- Какво правите през свободното си време? 
- Удовлетворява ли ви това, което правите? 
- Не чувствате ли, че нещо ви липсва? 
По телевизията дават поредния екшън или 
сапунен сериал. От всякъде ни заливат с 
“помия” (съжалявам за израза, но мисля, че 
това е най-точното определение). За да се 
освободиш от това, един от начините е да 
прочетеш някоя книга. Тогава се отпускаш, 
забравяш за обкръжаващата те реалност и 
потъваш в нереален свят. Ако имаш дос-
татъчно въображение, можеш да го напра-
виш като реален и да преживееш 
случващото се в книгата. Като я прочетеш, 
затваряш и се замисляш! 
 А ето и въпросите: 
1. Какво е мнението ви за книгите като цяло? 
2. Ако е положително/ отрицателно, защо? 
3. Вие четете ли? 
4. Коя е последната книга, която прочетохте? 
5. Научихте ли нещо от нея и какво е то? 
6. Компютърът измества ли книгите? 
 

 
 

 ПОБЕДИТЕЛИ СМЕ … 
За пореден път тази година имаме 

повод да се гордеем с учениците спортисти 
от нашето училище.                                   

На 28 март 2012 Лека атлетика (8–10 
клас) момичета, на Общинско първенство 
завоювахме второ място.  

На 29 март 2012 Лека атлетика (5–7 
клас) момчета, Общинско първенство - 
трето място индивидуално. Габриел Василев 
от 7А клас I-во място на висок скок; Марио 
Лазаров от 7А клас I-во място на 800 метра. 
Стефчо Начев от 5А клас е на II-ро място на 
дълъг скок и III-то място на 800 метра. 
Вилислав Стефанов III-то място на 100 м. 
Същият ден Лека атлетика (5–7 клас) мо-
мичета, сред голяма конкуренция завою- 
вахме II-ро място. Със състезателите от 
училище „Иван Вазов‘’ Плевен до послед-
ната дисциплина бяхме първи, но на щафета 
4х100 м. бяхме зверски порязани от съдиите. 

Много добре се представиха всички наши 
момичета – индивидуално. 

В дисциплината Тласкане на гюле:  
I-во място за Геновева Венциславова от 7Б, 
а II-ро място зае Гергана Стоенчева - 7Б клас 
За следващата учебна година целта е да ги 
запазим и сме амбицирани и уверени, че с 
някои нови попълнения никакви съдии няма 
да могат да ни попречат да се класираме за 
националното състезание и да го спечелим.  

Яна Стоименова от 7Б клас зае второ 
място на 400 м. Симона Радева - първо 
място на 100 м., първо място на 400 м. и 
трето място на висок скок. Деница Иванова 
4Б клас – IV-то място на висок скок. 

На 19 май две от нашите най-големи 
надежди - Мила Александрова от 5А клас и 
Деница Иванова от 4А клас бяха поканени да 
участват в турнира по лека атлетика на 
“Тереза Маринова” в гр. София и се 
представиха отлично. 

На 27 април в гр. Горна Оряховица 
беше проведено зонално състезание по 
тенис на маса момчета 5–7 клас. След 
убедителни победи над гр. Луковит с 4:1, над 
гр. Дряново с 4:2 и над домакините с 4:1 
Нашите момчета показаха голяма воля за 
победа най-вече Георги Динински от 6Б клас 
и Станислав Тодоров от 7А клас. Помогнаха 
и Ивайло Хайтовски от 6А клас и Аксел 
Акман от 7А клас. Завоювахме правото да 
участваме за първи път на националния 
кръг, който се проведе в гр. Момчилград от 
10 до 13 май. Станахме 10 в страната. 
 

 
 

 



 

 

 
 

  Ще изгоня всички от клас и ще работя с 
останалите! 
 

  И на 23-ти пак е петък 13-ти! 
 

  Искам да чуя как се мусиш. 
 

  Това е една крива права. 
 

  Тук виждам няколко отсъстващи. 
 

  На контролната работа имаш 5 и ½ +  
 

  Не е  важно дали има вятър, важното е 
да става течение. 
 

  И запомнете! Първото и най-важно нещо 
във физиката са три неща. 
 

  Този, който говори да спре да говори! Да 
говори само този, който говори! 
 

  -  За какво писа?  
      -  Ще ми се и аз да знаех. 
 

  Като ви гледам така имам чувството, че 
всеки момент ще ферментирате. 
 

 
 

  Майката на Иванчо го пита: 
- Иванчо кога ще си оправиш оценките?  
- Мамо аз всеки ден се опитвам да ги оправя, 
ама учителката постоянно държи дневника 
при себе си. 
 

  Една учителка се прибира вкъщи и казва 
на мъжа си: 
- Днес им обяснявах, обяснявах, обяснявах 
урока и накрая даже и аз го разбрах. 
 

  Учител диктува задача на ученици: 
- Две групи работници слагат плочи на 
тротоар дълъг двеста метра. Групите са 
една срещу друга. Първата група напредва 
за час с два метра, а втората с три. След 
колко време ще се срещнат двете групи?  
- След половин час в най- близката кръчма. 
отговаря ученик 
 

 
 

Представяме Ви нашата поредна 
кулинарна VIP-среща от света на новите ни 
интелектуалци. С леко блеснал поглед и 
сдържана усмивка изпод коцкарския мустак, 
разговаряме с господин Калайджиев, по- 
известен като Бат’Милко. Разговорът ни 
скача от тема на тема- за производството на 
гол шаран в микроязовира, който е взел по 
аренда, проблемите на бракониерство; за 
дивите и домашните (не рядко подивели) 
пилета; за петнистите виолетови крави 
даващи направо млечен шоколад и т.н. и т.н. 

  Естествено го питаме и за любимата 
му кулинарна рецепта. Оказва се, че тя е с 
доста екзотичен привкус - Шаран плакия с 
плънка от птиче месо, броколи и зелен-
чуци със заливка от соево-шоколадов сос 
със сметана. 

Необходими продукти: Една така по- 
голяма риба шаран (стара риба няма, има 
малка и голяма ☺), крехко филе от диви или 
питомни дългокраки пиленца; няколко 
зеленчука – за предпочитане от домашната 
градинка, но при липсата на такава, може да 
се ползват замразени. Още: черен пипер, 
сол на вкус, дафинов лист, мащерка. За 
заливката - няколко лъжици соево брашно, 
сметана и шоколад „Милко” ☺ 

Напълваме добре почистения шаран 
с микс от задушени зеленчуци и 
предварително кипнатото 7-10 минути филе, 
накъсано на дребно. За потискане на 
неприятния дъх на задушените броколи, 
поставяме дафиновите листа. Печем в 
умерена фурна 40-50 минути. През това 
време Джуркаме с миксер сметаната, 
соевото брашно и настъргания шоколад, 
като си припяваме култовото парче „Я елате 
пиленца при батко ...” и т.н. Сервираме с 
гарнитура от зелена салата, лимон или с 
каквото имаме под ръка! Тук добавяме 
заливката. Е, и без десерт не можем да 
минем! В сезона на плодовете и зеленчуците 
- съответно каквото обичаме. С препоръка за 
резен диня от собствен бостан или компот от 
сушени плодове - собствено производство. 
Да Ви е вкусно!  

Завършва се с десерт. Диня от соб-
ствен бостан, или компот от сушени плодове 
(също собствено производство)!  

Записа СК 
 

 
 



 

 

 
 

Анкета: Защо избрахте да учите в 
СОУ „Пейо Яворов”? 
Наши ученици отговориха на въпроса от така: 
 

МИХАЕЛА  ТОДОРОВА 12Б клас 
МОЕТО УЧИЛИЩЕ – МОЯТ НАЙ-ДОБЪР 
ИЗБОР. Предпочетох да избера СОУ „Пейо 
Яворов” за свое училище преди 4 години 
пред  др. училища в Плевен, защото 
подготовката, която се придобива в тук е на 
високо ниво. Най-ценното на нашето учили-
ще е учителският колектив и ръководството 
на училището. Учението се прилага на 
практика в състезания, конкурси и инова-
ционни лагери на областни и национални 
кръгове. Успехите и наградите, завоювани от 
нас – учениците са гордост за училището. Те 
ни обогатяват и в края на обучението ни 
превръщат в конкурентноспособни млади 
мениджъри. В СОУ „Пейо Яворов” всеки 
може да сбъдне своите мечти и да достигне 
и най-недостижимите си цели. 
 

МИРЕЛА  МИТКОВА 12А клас 
За СОУ „Яворов” Плевен научих от свои 
приятели, защото аз съм от друго селище.  
Без колебание избрах и аз като приятелите 
си да кандидатствам и уча в паралелката 
“Предприемачество и бизнес” в училището. 
Прекрачвайки прага му останах очарована 
от материалната база – приветливи и чисти 
класни стаи, чистота в коридорите и двора, 
както и много зеленина, навсякъде! 
Приеха ме. Започнах да изучавам икономи-
чески дисциплини и да участвам в проекти. 
Придобих знания и опит за управление на 
малък и среден бизнес. Следваща моя цел е 
да продължа образованието си във ВУЗ със 
същата насока – икономка.  
 

ПАУЛИНА АСЕНОВА 11А клас 
Чух за паралелката Предприемачество и 
бизнес в СОУ ”П. Яворов” Плевен от прияте-
ли, а в последствие ми попадна инфор-
мационна диплянка. Разбрах и че учителите 
са добри професионалисти, а подготовката е 
на европейско ниво. Учениците си подготвят 
за мениджъри в  малък и среден бизнес, а 
ако не успее човек да влезе във ВУЗ, може 
спокойно да си създаде и управлява фирма 
и само със знанията от профила. Аз съм  от 
Буковлък и уча в 11А клас и ако трябва днес 
отново  да избирам къде да уча - отново бих 
избрала СОУ „Яворов” - Плевен. 
 

ДЕСИСЛАВ РУНЯШКИ – бивш възпи-
таник на училището, в момента студент 
СОУ ”Яворов” – това е най якото училище в 
Плевен! Не се колебайте!   
 

НАПРАВЕТЕ ВАШИЯТ ИЗБОР СЕГА! 

 
 

 
 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС 
      Паралелка ПРОФИЛ ТЕХНОЛОГИЧЕН 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС с интен-
зивно изучаване на чужд език – 18 часа 
седмично. Обучението съчетава усвояване 
на два чужди езика (по избор на ученика) и 
отлична подготовка по основните иконо-
мически дисциплини с развиване на 
практически умения за организиране и 
управление на малък и среден бизнес 

Бал за класиране (максимален – 36) от:  
1. Оценка от тест по БЕЛ 
2. Утроената оценка от тест по математика 
3. Оценката по математика от удостовере- 
нието за завършен VІІ клас 
4. Оценката по география и икономика от  
удостоверението за VІІ клас 

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8 КЛАС 
     Паралелка ПРОФИЛ ТЕХНОЛОГИЧЕН 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС  
Бал за класиране (максимален – 30) от:  

1. География (удвоена),  
2. Изобразително изкуство (удвоена),  
3. Български език и литература; 

По учебен план се изучават всички предмети 
от общообразователна подготовка, позво-
ляваща кандидатстване във ВУЗ. Профи-
лираното обучение дава възможност да се, 
придобият мениджърски умения за собстве-
на фирма и управление на компании.  

 

Информация на www.sou-yavorov-pl.com  
♦♦♦♦♦ 

 


