
 

 

 

 

Юбилеен Брой Май  2020 

 Уважаеми учители, 

 Скъпи ученици! 

 Щастлива съм да Ви поздравя с 40-
годишнината от създаването на Средно учили-
ще „Пейо Крачолов Яворов“, за което казваме 
„Училище, мой свят чудесен!“ 

 Забележителната история на нашето 
училище ни изпълва с гордост! Години наред 
бивши и настоящи учители умело съчетават в 
работата си възрожденски дух и новаторство в 
името на бъдещето на България! 

 През годините колективът целенасоче-
но преследва мечтите си, превръщайки родно-
то училище в модерен храм на науката и прос-
ветата. 

 Казват, че наградата на един учител е 
да види учениците си успели в живота. И ние 
имаме пълното основание да изпитаме профе-
сионална удовлетвореност. 

 Нека името на нашия патрон Пейо Кра-
чолов Яворов, което носим с достойнство, зас-
лужено ни вдъхновява за нови, още по-високи 
успехи в името на младите хора! 

 В този празничен ден нека бъдем гор-
ди от постигнатото и смело да отправим поглед 
към бъдещето! 

Честит празник, колеги! 

Честит празник, скъпи ученици!   

Честит празник, Яворовци! 

На многая лета!!! 

 

 

 

 

Даринка Божинова - Директор 



 

Историята 

Училищен вестник                СУ “Пейо Крачолов Яворов” - гр. Варна 

 През септември 1979 година за-

почват строителните работи на нова учи-

лищна сграда в ж.к.”Вл.Варненчик”. С 

решение на Окръжната комисия по наи-

менованията и ИК на ОНС от 15 януари 

1980 година новото училище се именува 

„ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”. 

 Тържественото именуване и при-

емът на първите ученици става през учеб-

ната 1980/1981 година, като основно учи-

лище, за учебната 1983/1984 година е 

преобразувано в ЕСПУ. През 1989/90 го-

дина става СОУ, а от 01.08.2016 година - 

средно училище. 

 Първият директор на училището 

е Димитър Иванов Дишев – магистър по 

„География и философия” от Софийски 

университет. Същият изпълнява длъж-

ността на директор от основаването на 

училището до 20.07.1998г. 

 През годините негови заместник 

директори са били Йонко Койнов, Лиляна 

Георгиева, Корнелия Цончева, Катя Жече-

ва, Димитрина Москова, Мариана Мино-

ва. 

 От 21.07.1998г. след спечелен 

конкурс, длъжността директор се заема 

от Даринка Михова Божинова – магистър 

по „Математика и физика“, от ШУ „Еп. 

Константин Преславски“, магистър по 

„Управление на образованието“ от меж-

дууниверситетски институт по менидж-

мънт на образованието „ИНТЕРАУЛА“ – 

Кралство Холандия; специализация по 

математика, защитена в ШУ „Еп. Констан-

тин Преславски“ и I ПКС, защитена към 

Тракийския университет в Стара Загора. 

 Заместник директори с голям 

принос през този период са Мариана Ми-

нова, инж. Ваня Турлакова, Атанаска Лип-

чева.  

 На разположение на учители и 

ученици са 51 помещения, от които 30 

класни стаи; 12 специализирани кабинета 

по: химия, физика, биология, география, 

изобразително изкуство, 4 компютърни 

кабинета, 3 физкултурни салона, открита 

спортна база, фитнес зала, актова зала, 

закрит училищен плувен басейн, библио-

тека, училищен музей.  

 От 1998 г. в първи клас се въвеж-

да ранно чуждоезиково обучение. От 

1999/2000 г. в гимназиален етап за разк-

рити паралелки с хуманитарен и природо

-математически профил. През 2004 г. се 

обявява прием в паралелки – профил 

„Технологичен“ – Туризъм. 

 Училището ни предлага еднос-

менно обучение, което съответства на 

европейските изисквания за условията на 

работа в образователните институции. 

 През 2007 г. със съдействието на 

Община – Варна отново отвори врати об-

новеният басейн, в който се реализира 

обучение по плуване – желан спорт за 

подрастващите. 

 От 2010 г. учителската колегия 

разполага с реновирана учителска стая, 

чийто интериор създава удобна и прият-

на обстановка за работа и отдих през 

учебния ден. 

 От 2017 г. в училището се прие-

мат ученици в две паралелки с профили „ 

Софтуерни и хардуерни науки“ и 

„Предприемачество“. 

В периода 2017- 2019 г. бе реализиран 

ремонт на училищната сграда на стойност 

1 900 000 лв. 

 Средствата бяха предоставени по 

проект „Модернизация на образовател-

ната инфраструктура на територията на 

гр. Варна“. В резултат на това училището 

придоби по-привлекателен вид и се съз-

даде по-приятна обстановка за всички, 

които учат и работят в него. 



 

От позиция на опита 

Училищен вестник                СУ “Пейо Крачолов Яворов” - гр. Варна 

Училището ни празнува своите 
40 години! 

Връщам се назад към датата 15 
септември 1982 година беше завършена 
и открита последната част от новопост-
роената сграда на училище „Яворов“ – 
корпус „Г“, или по-известен като 
„Начален корпус“. В класните стаи прис-
тъпиха първокласници, разпределени в  
8 паралелки. Имах щастието като ново-
назначен учител с едва 3 години профе-
сионален стаж, да поема своя първи 
випуск – 1.В клас. 33 слънчица, родени 
през 1975 г., чиито очички искряха от 
вълнение.  

Преди 5 години се срещнах с 
учениците от моя първи випуск. Пред 

мен стояха млади хора, постигнали и 
реализирали целите и мечтите си – зна-
ещи, можещи, мотивирани. Носещи учи-
лище „Яворов“ в сърцата си… 

В една от тези паралелки беше и 
моята дъщеря, която 11 години по-късно 
получи тук и своето свидетелство за зре-
лост. 

А преди шест години, нейният 
син и мой внук, гордо рецитира „Аз съм 
българче“ на своя първи учебен ден. В 
нашето училище. 

Моето училище празнува своя 
40 - ти рожден ден. Тази достойна въз-
раст е повод за заслужена гордост от 
постигнатите резултати и спечеленото 
обществено уважение. Толкова години, 

по триста шестдесет и пет дни в година-
та, училище „Яворов“  е моя съдба - мяс-
то, което кипи от детски смях и  глъч, в 
което децата получават най-доброто в 
образованието. Ние  градихме и продъл-
жаваме да градим своето училище – 
променено, модернизирано, с нова ви-
зия. Училището на децата ни и на техни-
те деца - Европейското училище на Вар-
на. 

Честит празник! Нека му поже-
лаем да бъде силно, устойчиво, да раж-
да таланти и да бъде сигурен дом за 
учителите, които носят достойно своята 
мисия. 

Пенка Никова  
старши учител начален етап  

 Началото – 15.09. 1986г. Музика, 

цветя, балони,  усмихнати лица на учени-

ци, учители , родители и един мил спо-

мен –малка детска ръчица, подаваща ми 

стръкче цвете. Моето първо първоклас-

ниче в училище „П. КР. Яворов.“ 

 Четиридесет години плахи пър-

вокласници  преминават под цветната 

арка и прекрачват прага на любимото 

училище. Четири десетилетия на радост, 

вълнения и вдъхновения от красивите 

празници на малките ученици, които със 

завидна гордост споделят пред своите 

родители „Мога да чета и пиша“ или „ Аз 

съм вече грамотен!“ Неповторимо е 

удовлетворението да усетиш красотата 

на буквите, силата на словото, на онази 

невидима енергия, която докосва, стопля 

и увлича.  

 С гордост и удовлетворение спо-

делям многобройните изложби, състеза-

ния, семинари, празници,  награди и ви-

соки  оценки за ръководство и колеги,  за  

изключителни постижения и особени 

заслуги в областта на образованието. 

 Днес училището има нов съвре-

менен облик с прекрасни условия за 

учене и творчество. Нека всяка следваща 

година носи успехи, признания и нови 

вдъхновения. Пожелавам високият дух и 

ентусиазъм да пребъдат през следващи-

те десетилетия, защото има нещо велико 

и благородно да работиш в СУ” П. Кр. 

Яворов.” 

Миланка Филипова  

старши учител начален етап  



 

 Училището е неизменна част от 

живота на всеки човек.  

 През далечната 1984 година, аз, 

29 годишна, вълнуваща се да поема по 

своя път на учител, започнах да практи-

кувам професията си в едно от елитните 

училища на град Варна, а именно ЕСПУ 

„П. Кр. Яворов“. За мен тогава това беше 

не по различно място от останалите обу-

чителни центрове, а днес, след 35 годи-

ни, мога да го нарека своя втори дом. 

 Разбрах, че нашата задача като 

учители не е единствено да научим де-

цата как да четат и смятат, а да създа-

дем основите на едни възпитани и мо-

жещи хора, които в бъдеще да се пре-

върнат в пример на околните. Като учи-

тел аз приех ролята на родител, закрил-

ник и модел за подражание на стотици 

деца, които съм обучила. Радвах се, иг-

рах, плаках с тях и благодарение на опи-

та, който натрупвах с всеки изминал 

ден, виждах как те и техните родителите 

изпитват уважение, доверие и обич към 

мен и училището ни. 

 Горда съм, че моите деца се 

изучаваха тук, а днес и моите внуци. 

Горда съм, че мои ученици днес са лека-

ри, адвокати, хореографи и други приз-

нати професии, които се развиват не 

само в нашата родина, но и извън нея. А 

за един учител по-голяма удовлетворе-

ност от това да види свои възпитаници 

как умело следват мечтите си, едва ли 

има.  

 Посветила съм живота си на 

училището и професията, която прила-

гам. И преди 35 години, и днес, аз не 

спирам да приемам работата си като 

мисия в живота.  

 Гордея се с училището, в което 

работя, с невероятния екип от професи-

оналисти. Благодарна съм на ръководст-

вото и на колегите за невероятната сре-

да и възможности за професионална 

реализация. 

 

Мария Богомилова Христова  

старши учител начален етап 
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Училищен вестник                СУ “Пейо Крачолов Яворов” - гр. Варна 



 

Училищен вестник                СУ “Пейо Крачолов Яворов” - гр. Варна 

Младото попълнение 

Училището ни празнува своя 40–годишен юбилей! 

 То е мястото, където много човешки съдби са се 

срещнали и бъдещият им път е бил повлиян именно тук. 

Сякаш беше вчера, когато прекрачих прага на училището 

като първолаче и подарих  цвете на първата си учителка. 

След време се върнах тук в ролята на учител. 

 Сега СУ „Пейо Кр.Яворов” е обновено и в крак с 

времето, за да дава най-доброто на учениците си.Но все 

такава остава мисията  му - да вдъхновява и насърчава 

развитието както на учениците си, така и на учителите. 

 Честит празник на всички , които са били част от 

историята на СУ „Пейо Кр.Яворов” и на тези, които сега я 

дописват! 

Радостина Щерева 

възпитател в  ЦОУД   

 За мен е чест и огромно удоволствие да съм част от 

екипа на СУ " Пейо Кр. Яворов". С гордост го наричам "моето" 

училище, защото освен работно място е и училището, в което 

съм учила. 

 Все още помня първото ми влизане в учителската 

стая като учител. Беше ми толкова неудобно и притеснено! А 

учителите, които до преди няколко години са ми преподавали 

с гордост ми казваха "колега".  

 Така изминаха почти 10 години, през които трябваше 

да докажа себе си и да оправдая очакванията към мен като 

възпитаник на  училище "Яворов". Е, май успях!  

 Благодаря на госпожа Д. Божинова за доверието, 

приятелското отношение и педагогическо напътствие.  

 Благодаря на колегите за съветите, помощта и споде-

леното време.  

 Докато си на работа не осъзнаваш какво е за теб учи-

лището. Сега, когато съм в отпуск по майчинство, усещам лип-

сата. Липсва ми динамиката, работната атмосфера, ученици-

те!   

 На всички мои колеги пожелавам да са здрави, твор-

чески вдъхновени и идейни. А на г- жа Божинова пожелавам 

все така с лекота и с устрем да ръководи и "движи" СУ " Пейо 

Кр. Яворов" напред!  

 Честита годишнина!  

 Камелия Мирчева  

учител начален етап 



 

 Щастлива съм, че съм учител в СУ „П. Кр. Яворов“.  

Работя в екип с моите прекрасни колеги и ръководство.  

Това е единственото училище във Варна, в което редът, дис-

циплината и правилата са поставени на пиедестал.  Всички 

ние полагаме огромна грижа за това всяко едно дете да се 

чувства спокойно и уверено в нашите ръце . 

 Благодаря Ви колеги, че работим заедно!  Благода-

ря на нашето ръководство, че достойно и отговорно управ-

лява нашия общ дом.  

 Честит празник!  

Димитрина Неделчева  

старши учител начален етап 

 Празникът на едно училище като СУ „П. Кр. Яворов“  

се превръща в личен празник на всеки, който по един или 

друг начин се е докоснал до нещо,  свързано с него. Не само 

защото носи името на един велик българин, а защото в дейст-

вителност  се превръща в символ, който не се нуждае от обяс-

нение. 

 40 години удовлетворение, самочувствие, гордост, 

уважение, радост и светлина.  

 40 години, по триста шестдесет и пет дни в годината, 

това е място, което кипи от детска глъч, от учителски ентусиа-

зъм и родителска помощ. Всички заедно са градили и продъл-

жават да градят своето училище , училището на своите деца и 

на техните деца.   

 40 години, в които добрите традиции на първите не 

само се поддържат, но и се умножават. Традиции, свързани с 

утвърждаването на училищната идентичност, с възпитаването 

на нравствени и общочовешки ценности.   

 Щастлива съм, че съм част от тези,  от които зависи 

подкрепата на тези традиции във времето. Щастлива съм, че 

съм част от тази общност,  която не се изморява да работи 

всеотдайно, безкористно и вдъхновено, безрезервно подкре-

пяна от Училищното ръководство и от родителите. 

Щастлива съм, че всеки ден срещам умни, жизнерадостни и 

усмихнати ученици, които носят в себе си силата, енергията и 

светлината на своето училище.  

 Честит празник, мое училище! 

 Честито четвърто десетилетие, СУ „П. Кр. Яворов! 

 Продължавай  да бъдеш това, което си. Върви смело 

напред във времето и нагоре по пътя на успеха.  Бъди силно и 

устойчиво!  Раждай таланти и бъди сигурен пристан за всички, 

свързали живота  си с теб! 

 

Диана Йорданова  

старши учител по БЕЛ 

Училищен вестник                СУ “Пейо Крачолов Яворов” - гр. Варна 

Младото попълнение 



 

Ние, сегашните ученици 

 Аз съм Любена Лазарова, уче-

ничка в средно училище "Пейо Крачолов 

Яворов". Тук уча вече седем години и за 

тези седем години аз заобичах това учи-

лище. Обичам го, защото тук се запознах 

с моите приятели, които обичам като 

братя и сестри. Запозна ме с хората, кои-

то ми помогнаха чрез много труд и вяра 

в мен да достигна до така свещеното и 

ценно знание. Те отвориха и много нови 

врати в живота ми. Отново тук създадох 

и много спомени от вълнуващите мероп-

риятия, които се организират като "Деня 

на хляба", " Зоо изложбата" и много дру-

ги. Провеждат се и благотворителни ба-

зари, които ме научиха да бъда добра и 

да споделям. В моето училище има и 

плувен басейн, заради който се влюбих в 

плуването. 

 Доста често споменах думите 

"тук" и "обичам", защото в това училище 

се запознах и с други видове любов, като 

тази към първия учител, към съученици-

те, към учението и книгите. То е близо не 

само до дома ми, но и до сърцето ми! 

 

Любена Лазарова – ученичка от 7 а клас 

 Здравейте! Юбилеят на учили-

щето ни ме връща назад във времето. 

Помня първия ден, в който прекрачих 

прага му. Беше невероятно. Много се 

вълнувах. Страхувах се от това кого ще 

срещна и дали ще се справя. Ако можех 

да върна времето, бих казала на това 

малко момиче, че всичко ще бъде наред. 

 От тогава заобичах моето учили-

ще. Обичам безкрайно дългите коридо-

ри, обичам просторните стаи, обичам 

живота, който кипи вътре. Обичам хора-

та, които работят там и съучениците си, 

които са около мен.  През всичките 

тези години съм изпитала много емоции 

– радост, тъга, страх от контролни и из-

питвания. 

 Обичам душата на това учили-

ще. С гордост се наричам „Яворовец“ и 

знам, че много ученици с радост се нари-

чат и ще се наричат „Яворовци“. И с гор-

дост ще казват „моето училище“! 

 

Нелина Иванова – ученичка от 10 а клас 
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 Преди 24 години едно малко 

дете пристъпи със страх и вълнение пра-

га на нашето училище СОУ „Пейо 

Кр.Яворов“. Двор пълен с деца и  възрас-

тни с букети. Всички пременени, говоре-

ха си, смееха се. Това дете бях аз. Всички 

тези хора бяха непознати за мен и се 

чудех ще се справя ли. Оказа се, че тук 

срещнах второто си семейство.  

 През първите 4 години се нау-

чихме да пишем, четем и смятаме.    

 В следващите 4 години си мис-

лехме, че вече сме порастнали и се сме-

ехме на по-малките. Но също така и им 

помагахме. Оставахме след часовете, 

решавахме заедно задачи, правехме 

диктовки и си помагахме взаимно. Все 

пак бяхме вече „големи“.   В гимназията 

вече наистина пораснахме. Узряхме като 

личности, изграждахме характери. Всич-

ки заедно. Като едно голямо и задружно 

семейство. Вече не свързвахме химията с 

химикал за писане като в 1ви клас . 

 През тези 12 години, пристъпили 

прага като малки деца, а излезли от дво-

ра на нашето училище като големи хора, 

се научихме на уважение, на доверие, на 

стойностните неща в живота, на дисцип-

лина, на любов, на вяра.  

 Благодаря Ви, че направихте 

учението радост, а не задължение! 

 Благодаря Ви, че ни помогнахте 

да се чустваме значими! 

 Благодаря Ви, че ни научихте да 

бъдем мъдри и винаги да се стремим 

към това, за което мечтаем! 

 Благодаря Ви, че ни научихте не 

само да празнуваме успехите, 

но и достойно да посрещаме провалите 

си и да се учим от тях! 

 Благодаря Ви, че ни 

убедихте, че сме по-добри, от-

колкото подозирахме! 

 Благодаря Ви, че ни помогнахте 

да пишем първите букви от историите на 

нашия живот! 

 Благодаря Ви, че сега толкова 

години по-късно имам честта и възмож-

ността и моето дете да преживее всички 

емоции през, които преминах и аз. Си-

гурна съм, че ще излезе от тук като един 

добре образован и възпитан млад човек. 

Сигурна съм, че ще му подадете ръка, 

както подадохте на мен. Сигурна съм, че 

тук ще му дадете  най-доброто, точно, 

както го дадохте и на мен. На всички ни! 

Честит празник!                                               

                                                                                    

Семра Назифова Османова - родител  

Бивш възпитаник—настоящ родител 
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Първото Екоучилище 

В далечната 1999 г. в училище 

„Пейо Яворов“ група ентусиазирани учи-

тели и ученици създадоха екокомитет и 

поставиха основите за създаване на мо-

дели за екологично и здравно поведе-

ние и насърчаване участието на училищ-

ната общност в тази насока.  В резултат 

на тази дейност през 2000 г. училището 

бе първото в град Варна, удостоено с 

международната награда „Зелен флаг“ 

от Фондацията за Екологично Образова-

ние /FЕE/, по международните програми 

„Екоучилища“ и „Учим за гората“, ръко-

водени на национално ниво от Българс-

ко движение „Син флаг“.  

В училището има изработена 

дългогодишна стратегия за работа в об-

ластта на екологията и опазването на 

околната среда. За това спомага и еже-

годното отбелязване на световните дни 

на Земята и Водата, международния ден 

на Черно море, Активните дни за дейст-

вие, както и включването в много добро-

волчески акции и инициативи по проек-

ти и програми. Най-много емоции пре-

дизвиква традиционната за училището 

зооизложба на  домашни любимци. 

През 2009 г. с решение на упра-

вителния съвет на НУЕП, училище „Пейо 

Яворов” е обявено за център на Регио-

налния ученическия екопарламент за 

Североизточна България. 

 Някои от проектите на регионал-

но и национално ниво са:  „Екопътека 

„Яворов“ /2005 – 2006г/, финансиран от 

Фондация ЕкоОбщност, по програма 

„Местни екоинициативи“;  

«Екокабинет в екоучили-

ще» /2007 г./ по програма 

на МОН «Училището – 

територия на учениците»; 

„Младежи с европейско 

мислене и дейст-

вия” /2008 – 2009 г./ реа-

лизиран съвместно с 

НУЕП; Проект “Litter Less 

Campaign” /«Да намалим 

отпадъците» 2014 г./; про-

ектите за подобряване условията за от-

дих и обучение в училищните дворове, 

финансирани от Община Варна /2013 – 

2015 г./и др.  

 Голяма гордост 

за училищната общност 

са осъществените меж-

дународни проекти: про-

ект «От бедност към бла-

годенствие» /2010 г./ на 

Фондация «ТАЙМ- екоп-

роекти», който е финан-

сиран по програма Eu-

ropeAid на Европейската 

комисия;  проект „Make 

the Link – Climate ex-

Change” /2011-2013 г./– обучение за кли-

матичните промени; проект „Да се хра-

ним разумно!“ /2015 – 2016 г./с финан-

сиране от Европейската комисия и коор-

динатор за България-БД „Син флаг“; про-

ект „Подобряване на транснационалното 

законодателство в областта на морските 

отпадъци“ – MELTEMI /2018 – 2019 г./, 

съвместно с Институт по океанология – 

БАН; проект „Големият лов на расте-

ния“/2019-2020г./ на Програма 

„Екоучилища“ и Toyota съвместно с  Бо-

танически градини Kю.  

 Реализираните екологични дей-

ности допринасят за усещането, че и 

малките промени имат своите измере-

ния в опазването на природата и моти-

вират всички за полагане на повече гри-

жи към околната среда. В този смисъл 

училище „Пейо Яворов“ се е превърнало 

в емблема на екологично възпитание. 

  Да оставим следа след 

себе си за едно по-добро бъдеще! 

Маргарита Маринова 

главен учител по биология 

и председател на екокомитета 
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Европейското училище 

 В периода 2008 – 2020 нашето 

училище  реализира 8 проекта по прог-

рама „ Учене през целия живот – сектор-

на програма „Коменски“ и програма Ера-

зъм +. Проектите са с разнообразна на-

соченост – екология, междуличностни 

взаимоотношения, традиции. Създадох-

ме връзки с 39 училища от 21 европейс-

ки страни. Затова с гордост се наричаме 

Европейското училище на гр. Варна. Два 

от проектите са удостоени със Сертифи-

кати за цялостно качествено изпълнение 

от ЦРЧР и МОН – „Тийнейджърите на 21 

– между трудностите и надеждите“/2008

-2010/ и „Целият свят е сцена“/2012-

2014/. Работата по 

европейски проекти 

дава изключителни 

възможности за об-

щуване между младите хора както и за 

размяна на добри училищни практики. 

Проектите се реализират успешно благо-

дарение на подкрепата на ръководство-

то, както и добрата екипна работа. Рад-

ваме се на участието на родителите в 

организирането на работните посеще-

ния в чужбина и в нашето училище. По-

настоящем работим по проект на тема 

„Обърнатата класна стая- от ученици за 

ученици“ на програма Еразъм+, който се 

надяваме да внесе нов подход  в учебни-

те часове с цел повишаване на мотива-

цията за учене. Надявам се  да продъл-

жим да разширяваме европейските си 

контакти и да обогатяваме  възможнос-

тите пред училищната общност в следва-

щите десетилетия. 

    Честит юбилей! 

 Даниела Лазарова 

старши учител по английски език  

и координатор на проекти  



 

 В периода 2007- 2010  учили-

щето ни се включва активно в редица 

проекти, финансирани от Община Вар-

на. Проект „Превенция на противооб-

ществените прояви на малолетни и не-

пълнолетни“ се осъществи през 2007 г. 

като участниците се включиха в  летни 

лагери, в които се предложиха ролеви 

игри, спортни състезания и творчески 

занимания.  

 Също през 2007 г. работата по 

проект „Моят училищен вестник – сред-

ство за личностно развитие и общност-

на идентификация“ даде старт на спис-

ването на нашия вестник „Млад репор-

тер“. Издаването му предоставя въз-

можност за придобиване на нови уме-

ния и надграждане на наученото в час. 

 През 2009 г. се реализира про-

ект на тема „Ваканция с приятели – 

щастливо лято“ в рамките на 

„Младежки проекти“. С него се предло-

жиха възможности за неформално об-

разование и осмисляне на свободното 

време чрез развитие на младежката 

креативност и доброволчеството. Въз-

растовият диапазон бе 13-36 години 

като в спортните, туристическите, кул-

турните и екологичните дейности се 

включиха ученици, родители и учители 

с цел споделяне на общите успехи, 

трудности и емоции.  

Училищен вестник                СУ “Пейо Крачолов Яворов” - гр. Варна 

Общински и спортни проекти 

 СУ „П. Кр. Яворов“ реализира разно-

образни спортни проекти по ПМС 129, които 

целят мотивиране на подрастващите за зани-

мания със спорт, укрепване на физическото 

им здраве, изграждане на екипен дух и при-

надлежност към училищната общност. Тра-

диционен е ежегодният Фестивал на изяве-

ните спортисти в училището ни, който е по-

вод за много игри и приятни емоции. 
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