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На територията на район „Средец” има седем общински училища, в които се 

обучават общо около 6 000 ученици от І до ХІІ клас. Това са 6 ОУ „Граф Игнатиев”, 38 

ОУ „ Васил Априлов”, 7 СОУ „Св. Седмочисленици”, 9 ФЕГ „ Алфонс дьо Ламартин”, 

12 СОУ „ Цар Иван Асен ІІ”, 127 СОУ  „Иван Денкоглу” и 133 СОУ „Ал. С. Пушкин”. 

Обучението се осъществява на двусменен режим. Забелязва се тенденцията всяка 

следваща година желаещите да се обучават да са все повече. През настоящата учебна 

2014/2015 година в 12 СОУ приемът за І клас бе увеличен и бяха приети 5 паралелки. 

Във всички училища се работи в различни секции по интереси и спорт по проект 

„Успех” към МОН и „С грижа към всеки ученик” и други. Във всички учебни 

заведения се осъществява успешно столово хранене, а там където няма възможност, се 

организира хранене в бюфет със закуски. 

През периода 2012 – 2014 г. в училищата в район „Средец“ се реализираха 

следните мероприятия:  

В 12 СОУ „Цар Иван Асен II“ бе открит зъболекарски кабинет 

 

 

1. Дейност „Образование“ 



В 133 СОУ „Ал. С. Пушкин“ се проведе среща със фирма Utility Management 

Solutions , която презентира дейността си по топлоспестяване. В срещата взеха участие 

всички директорите на детските и учебни заведения. 

 

 

 

В училищата и детските градини успешно се организира снабдяване с безплатни 

учебници и учебни помагала за следващата учебна година. 

Детските заведения са четири, като едно от тях е ОДЗ. Това са ЦДГ № 12  

„Олимпийче”, ЦДГ № 77 „Магнолия”, ЦДГ № 113 „Преспа” и ОДЗ № 18 „Детски свят”. 

Броят на децата в детските градини е над 650, като в ОДЗ 18 се изгражда нова сграда и 

физкултурен салон, което ще позволи да се приемат още 3 нови групи. Във всички 

детски заведения има допълнителни педагогически услуги, което позволява развиване 

на различни таланти и интереси на малките възпитаници. 

Във всички детски градини се реализират успешно проекти за физическо развитие 

на децата и се провеждат спортни празници с демонстрации на тези проекти. 

 



 

В ЦДГ 12 „Олимпийче” се проведе детски хепънинг „Движение и здраве – хайде на 

хорото”. 

 

 

В ОДЗ 18 „Детски свят“ се организира образователен форум с директори на детски 

градини от цяла София – за обмяна на опит и споделяне на добри практики. 

 

В ЦДГ 113 „Преспа” се проведе среща с представители на детско учебно заведение от 

Турция, на която се споделиха практики и се обмени опит. 

 



За правилното развитие на най-малките се грижат 2 детски ясли – Детска ясла №  1 

и Детска ясла № 28 –общо с над 100 деца. 

Децата от Детска ясла 28 от малки се възпитават в родолюбие  и патриотизъм. 

Поднесоха цветя на паметника на Васил Левски. 

 

 

За здравословното хранене на децата, които не посещават детски заведения, се грижат  

две млечни кухни – ДМК № 2 и ДМК № 19. 

 

 

 

Всяка година се организират ученически първенства по футбол, баскетбол, волейбол, 

хандбал, тенис на маса, шахмат, плуване и ски, в които участват ученици от училищата 

на територията на район „Средец“. От началото на 2015 г. четири училища на 

територията на район „Средец” са се класирали за градското първенство по волейбол, 

баскетбол и тенис на маса. 

 

2. Дейност „Спорт“ 



 

Училищата провеждат свой спортен празник и туристически походи всяка година. Част 

от парите за провеждането им се отпускат по 129 ПМС. 

 

Четвърта година подред се провежда футболният турнир за купата на Coca Cola и в 

него участват две училища на територията на район „Средец”. 

Ежегоден крос в памет на Васил Левски се провежда традиционно на 19 февруари  в 

„Борисовата градина”, организиран от СК”Левски”. 

    

 

 

 

 

За периода 2012 – 2014 г. в областта на културата някои от проявите, които      

организира район „Средец“, се превърнаха в традиционни, като: 

 Празничните концерти за Деня на българската просвета и култура и на 

славянската писменост, организирани в навечерието на 24 май; 

3. Дейност „Култура“ 



 Празничните концерти за Деня на София с участието на състави от читалищата в 

района; 

 Празничните концерти „Бъди будител“ – за Деня на народните будители – 1 

ноември; 

 Коледна феерия – 2012, 2013 и 2014 година, която включва наемането на ретро 

трамвай, актьор за ролята на Дядо Коледа и подаръци за най-малките в 

навечерието на коледните и новогодишните празници. Маршрутът на ретро 

трамвая минава в по-голямата си част по цялото протежение на район „Средец“; 

 Празничният коледен концерт също се превърна в традиция за район „Средец“. 

В него освен читалищни състави от района, се включват и училищни. През 2014 

г. той се обогати и с отчитане на резултатите от обявения предварително 

ученически конкурс за написване на стихотворение или есе на коледна тема и 

тържествено връчване на наградите на отличените ученици; 

 В традиция се превърна район „Средец“ да подкрепя Националния танцов 

фестивал „Ритъмът в сърцето ми“, организиран от народно читалище „Света 

София 1997“, на който голямата награда е Купа „Средец“, връчвана от кмета на 

района г-жа Вергиния Стоянова. 

Освен тези традиционни мероприятия през този период се проведоха редица 

интересни и запомнящи се културни прояви, като: 

 Поетичният рецитал за Деня на София, проведен на 12 септември 2013 г. по 

инициатива на г-жа Вергиния Стоянова, с участието на съвременни български 

поети от различни поколения; 

 Премиерата на антологията за Димчо Дебелянов „Тихата победа на поета“ на 4 

декември 2013 г. с рецитал на поети, включени в нея; 

 Празничният концерт „Коледно надиграване и надпяване“  на изградена сцена 

пред Паметника на съветската армия на 21 декември 2013 г. 

 Фолклорният фестивал „Вяра, Надежда и Любов в сърцето на София“ отново на 

изградена сцена пред Паметника на съветската армия на 13 и 14 септември 2014 

г. с участието на певчески и танцови състави, оркестри и ансамбли от София и 

Югозападния регион. 

(за всяко събитие има новина със снимки, публикувана в рубриката „Новини“) 

 

 

 

4. Социална дейност 

  



В периода 2012 – 2014 г. район „Средец“ работи активно по няколко социални 

проекти в две основни направления – подпомагане на хората в неравностойно 

положение и намиране на работа на безработни. 

 Проект „Озеленител“.  Проектът е към Бюрото по труда  за озеленител в 

учебни и детски заведения за период от 6 месеца. Той е за безработни лица, 

регистрирани в Бюрото по труда „Възраждане” и осигурява работа на 5 души. 

 Проект „Подкрепа за достоен живот”.  Проектът е към Агенцията за социално 

подпомагане (АСП) по програма „Личен асистент” с времетраене  4 години за 

лични асистенти, които да се грижат за хора в неравностойно положение. Той 

осигурява работа на 32 души. 

 Проект „Нови възможности за грижа” -  към АСП по програма „Личен 

асистент” с времетраене 1 година за лични асистенти, които да се грижат за хора 

в неравностойно положение. Той осигурява работа на 31 души.  

 


