
търси творчески екип за създаване на 
своя нов училищен химн!

153 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ
“НЕОФИТ РИЛСКИ“



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО

Име на училището: 153 Спортно училище „Неофит Рилски“

Директор: Мариана Николова Цветкова

Адрес на училището: гр. София, Свобода, ул. Народни будители № 2

Сайт на училището: https://nrilski153.org/

Социални мрежи: https://www.facebook.com/groups/681896535159826

Специалности/ профили: Помощник-треньор

Брой паралелки: 19

Брой ученици: 480

Брой учители: 48

Поддържа ли училището 
инструментален състав/ вокална 
група/ солисти?

Не.

https://nrilski153.org/
https://www.facebook.com/groups/681896535159826
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Защо е важно за училището 
да има химн? 

За нас е важно нашето училище да има облик и да бъде разпознаваемо. Преди няколко години нашите ученици с помощта на своя класен ръководител – господин Данчо Цветков
написаха девиза на 153 СУ „Неофит Рилски“ – „Искаме, можем, успяваме“, защото тук освен успешни хора, изграждаме и бъдещи шампиони. Както когато най-добрите спортисти се
качват на почетната стълба и чуват химна на своята родина, изпитвайки гордост, така и ние искаме нашите ученици да се отъждествяват със своето училище.

Кога и как училището ще 
използва създадения химн?

Ние ще го използваме на всички важни събития, свързани с нашето училище – на тържественото откриване на учебната година, на патронния ни празник и на ежегодното
награждаване на най-добрите спортисти на нашето училище. Всяко от тези събития се излъчва на живо на страницата на училището в социалните мрежи, което ще спомогне за
популяризирането на химна. Регулярно през годината учениците ни правят различни спортни демонстрации и тренировки на открито, когато също ще звучи химна.

Има ли училището 
конкретна кауза, която 
подкрепя и по какъв начин?

Нашата кауза, както вече споменахме, е да изграждаме успешни хора и спортисти. С усилената работа на целия екип на 153 СУ „Неофит Рилски“ това се случва. Училището само са
последната година участва в над дузина проекти и кампании, целящи популяризиране на активния начин на живот и показващи ползите от спорта.
https://www.facebook.com/groups/681896535159826
https://nrilski153.org/

Реализирани музикални 
проекти на училището с 
участието на ученици през 
последните 5 години

Поради спецификата на 153 СУ „Неофит Рилски“ това е първият музикален проект, в който участваме.

Участия в програми и 
проекти с други партньори и 
организации през 
последните 5 години

През последните години сме печелили и работили по множество проекти и програми с различни организации, част от които са:
•Международен институт за младежко развитие PETRI; Международна фондация Y-peer; Фондация „Човек плюс“; Доброволчески клуб „Асоциация на родителите“; Успели българи
дават личен пример; Район „Надежда“; Столична община; Министерство на младежта и спорта; ПИЦ по ПН; МКБППМН.
https://www.facebook.com/groups/681896535159826
https://nrilski153.org/

https://www.facebook.com/groups/681896535159826
https://nrilski153.org/
https://www.facebook.com/groups/681896535159826
https://nrilski153.org/
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Доброволчески и 
благотворителни 
инициативи, в които е 
участвало училището през 
последните 5 години

Учениците и преподавателите участват активно в редица инициативи, някои от които са:
•TimeHeroes;
•„Надежда за Надежда“
•„Моето зелено училище“
•Доброволни патрули в Северен парк;
•Стара хартия за нова книга.
https://www.facebook.com/groups/681896535159826
https://nrilski153.org/

Извънкласни дейности, 
които осъществява 
училището

А. преподавателски и образователни: „Образование за утрешния ден“; „Подкрепа за успех“
Б. свободно време: Софийски дни на четенето; НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“
В. спорт и отдих: Нестле за живей активно“; „Не търси оправдание - спортувай с желание“

Интерес от организиране на 
час по авторско право във 
училището

Не. 

Любими за учениците 
изпълнител/и

https://www.facebook.com/groups/681896535159826
https://nrilski153.org/
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История на училището 153-то училище е първоприемник на 147 ЕСПУ-спортен профил към ДФС „Локомотив” - София. То е открито през 1985 г. с прием на ученици след завършен пети клас и просъществува до 
1990 год. Под вещото ръководство на г-жа Иванка Балдачка училището успешно развива следните спортове: футбол, волейбол, баскетбол, водна топка, борба, джудо, вдигане на 
тежести, лека атлетика и колоездене.
С много грижи и надежда за бъдещето през учебната 1990-1991 е открита 153-та гимназия. Тя приема името на Неофит Рилски, осветил с делото си трудния път на българското училище 
от зората на неговото съществуване. 153 гимназия “Неофит Рилски” е една от първите общински гимназии в София с обучение до 12 клас.
В периода 1991-2013 г. директори на гимназията са: Мария Георгиева, Данчо Цветков и Мая Куцарова. В първите години след откриването си 153 ПГ се специализира в обучението на 
паралелки с профилирана подготовка - профил икономика, прием след 8 клас. От преподавателски екипи в гимназията се разработват нови учебни планове. Започва прием на 
ученици след 7 и 8 клас на паралелки в следните профили: спортен, хуманитарен, чуждоезиков, природо-математически (информационни технологии). Приоритетно в гимназията се 
утвърждават освен спортните и технологични профили - "Туризъм", "Предприемачество и бизнес".
През годините са се обучавали поколения изтъкнати спортисти, преводачи, учители, артисти, юристи, икономисти, банкери – гордост за училището.
Успехите в учебно-възпитателната и спортно-тренировъчна дейност се дължат на изключителния и талантлив екип от добре подготвени учители и треньори през всичките години от 
съществуването на училището.
В периода 2013-2019 г. директор на спортното училище е г-жа Кирилка Диковска. Под нейното умело ръководство, училището се развива с големи темпове и излъчва своите медалисти 
на републиканско и европейско ниво.
Директор на училището, ръководещ настоящата дейност, е г-жа Мариана Цветкова. Добре подбраният екип от професионалисти – учители и преподаватели по спортна подготовка, 
работи ентусиазирано и с надежда за възвръщане към предишната спортна слава на училището, свързана с едно от най-старите и обичани спортни дружества – „Локомотив” София.
В настоящия момент се развиват 9 вида спорт: баскетбол, бокс, волейбол, джудо, лека атлетика, тенис на маса, футбол, художествена гимнастика и тенис на корт.

Ключови моменти от 
развитието на училището

•С много грижи и надежда за бъдещето през учебната 1990-1991 е открита 153-та гимназия. Тя приема името на Неофит Рилски, осветил с делото си трудния път на българското 
училище от зората на неговото съществуване. 153 гимназия “Неофит Рилски” е една от първите общински гимназии в София с обучение до 12 клас.
•ОТ 01.09.2013 Г. 153 ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „Н. РИЛСКИ“ СЕ ПРЕОБРАЗУВА В 153 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „Н. РИЛСКИ“

Патрон на училището Неофит Рилски

По какъв начин училището 
свързва личността на 
патрона със своята 
идентичност?

Неофит Рилски е сред онези дейци на Българското възрождение, които ни поразяват с всеобхватните си интереси, с безкрайното си трудолюбие и себеотрицание, с високата си
нравственост и безкомпромисност. Именно такива са нашите учители и ученици – всеотдайни в работата си, което води до постигането на високи резултати както в обучението, така и
в спорта. Достойно разнасят славата и силата на българския дух.
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Постижения в образователни, 
музикални, художествени и 
спортни състезания/ олимпиади 
на възпитаниците на училището

https://www.facebook.com/groups/681896535159826
https://nrilski153.org/

Възпитаници на училището, 
които са успешно реализирани в 
своята професия или имат висок 
обществен принос

✔ Стойка Кръстева – олимпийски шампион по бокс;
✔Антоанета Стефанова – световен шампион по шахмат;
✔ Стефан Георгиев – световен шампион по вдигане на тежести;
✔Яким Ранков – европейски и световен шампион по самбо;
✔ Станимир Василев – медалист от „световна купа” – самбо; строителен предприемач;
✔Йордан Владимиров – медалист от балкански първенства по джудо;
✔Диана Найденова – национален състезател по баскетбол;
✔ Георги Борисов – младежки национален отбор по футбол ФК „Локомоитив”, ФК „Левски”;
✔Росен Димитров – световен шампион бойно самбо;
✔ Емилия Кушвалиева – известен модел;
✔ Сесил Каратанчева – тенис на корт;
✔Мариана Аврионова – НСА, УНСС - преподавател към международната асоциация ИАТА; представител на БГ Скандинавия;
✔Ани Митева - НАТФИЗ клас танцов театър;
✔ Екатерина Кирилова - актьорско майсторство в драматичен театър
✔Ани Стоева, Силвина Владова - НАТФИЗ
✔ Севдалина Петкова - актриса ,
✔ Силвана Пишимарова - актриса - с номинация за “Аскеер”
✔ Савина Кинова и Марияна Петрова - киноактриси
✔Криси Димитрова - режисьор в Ню Йорк;
✔ Стоян Попов театрална режисура във Вършава - в класа режисьор Анжей Вайда.
✔Виктория Арсова - актриса ,
✔Ани Тодорова и Марияна Караиванова - актриси и танцьорки
✔Ани Ганчева - днешната ръководителка на балет “Модел”
✔Диана Панчева – дизайнер.

https://www.facebook.com/groups/681896535159826
https://nrilski153.org/
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Какво според училището би 
трябвало да съдържа неговият 
училищен химн?

Според нас химнът трябва да бъде песен, която не се пее от стоящ хор, а такава на която може да се марширува. Химнът трябва да възхвалява големите постижения на нашите 
спортисти, които прославят България в цял свят с големите си спортни успехи.
Да бъде свързан с девиза на 153 СУ „Неофит Рилски“ – „Искаме, можем, успяваме!“

В каква музикална стилистика 
според училището трябва да е 
неговият химн?

Химн-поема; тържествено слово.

Какви са ценностите, на които 
химнът на училището трябва да 
акцентира? 

Нашият химн трябва да акцентира върху свободата, мира и солидарността.



Моделите на възпитание днес формират обществото, в което ще живеем утре.

Мисията на СВЕТИЛНИК е да предложи модел, основан на музика, творчество, взаимодействие, 
отговорност и разбиране на ценностите, които изграждат една хармонична общност. Така ще 
имаме увереност, че създаваме среда, в която децата ни ще се реализират като пълноценни 

членове на обществото и ще сътворят нашето по-добро бъдеще.



СВЕТИЛНИК е инициатива за създаване на авторски химни, които 
ще бъдат подарени на български училища с цел да:

ИЗГРАДИМ
чувство за принадлежност и 

интеграция

СТИМУЛИРАМЕ
творческото развитие на децата

ВЪЗПИТАМЕ
отговорност у децата в стремеж 

към устойчиво и хармонично 
развитие на цялото общество

СЪЗДАДЕМ
позитивен спомен от детството

ПОСТИГНЕМ
разбиране за авторския труд и 
повишаване на обществената 

информираност

ПОДКРЕПИМ
бъдещето на България



ПАРТНЬОРИ В КАМПАНИЯТА 

в партньорство с:



НЯМА ПО-ДОБРА ИНВЕСТИЦИЯ 
ОТ ТАЗИ В БЪДЕЩЕТО! 
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