
„Поглед към миналото“.
64 години от създаването на 

132 СУ „Ваня Войнова“



ИСТОРИЯ НА 132 СУ „ВАНЯ ВОЙНОВА“

❖132 училище е открито на 1 септември 1957г. като Основно училище от 1 до 8 клас. 

❖През учебната 1985 – 1986г. училището е обявено за общообразователно със спортен профил. 

Спортовете, развивани в училището, докато е било спортно са плуване; художествена и спортна

гимнастика; лека атлетика; футбол; волейбол; бокс; борба; джудо; ски; фигурно пързаляне; хокей

на лед и шортрек.

❖През 1997г. във връзка с 40 – годишнината си за свой патрон училището избира Ваня Войнова.

❖Патронният си празник училището чества на 9 март.

❖Девизът на училището е:

„Труд и високи цели“



ПАТРОН НА УЧИЛИЩЕТО

❖Ваня Войнова е родена на 27 декември 1934г. и

умира на 9 март 1993г.

❖Тя се състезава с фланелката на „Славия“ в отбора

по баскетбол.

❖Ваня Войнова е велика баскетболистка изиграла

222 мача за националния отбор, като е участвала и

в 7 европейски и 3 световни първенства. 

❖Печели 12 пъти републикански шампион; 1 златен

от 1985г., 1 сребърен и 2 бронзови медала от

европейски първенства. За първи път играе в

националния отбор още когато е на 16 години.



❖Най – високият връх в спортната кариера на Ваня

Войнова е през 1959г. когато е обявена за най – добра

баскетболистка на планетата.

❖След приключване на спортната си кариера Ваня

Войнова работи като журналист – редактор на в. 

„Трудово дело“ и постоянен спортен коментатор във в. 

„Отечествен фронт“. Член е и на Централния комитет на

Българския съюз за физкултура и спорт.



СПОРТНАТА СЛАВА НА УЧИЛИЩЕТО

❖132 училище е известно с много велики български спортисти от миналото и днес, а някои от

тях са Стефан Шаламанов; Катрин Аладжова; Нора Иванова; Силвия Митова; Ася Рамизова; 

Албена Денкова; Матей Казийски; Чавдар Янков; Марина Георгиева; Мария Киркова; Димитър

Рангелов; Антонио Грозев и много други.

❖Евгения Раданова (шортрек) извоюва два медала – сребърен на 500м. и бронзов на 1500м., и

Албена Денкова (фигурно пързаляне) – извоюва сребърен медал на зимните олимпийски игри

в Солт Лейк Сити през 2002г. Това са само някои от многото възпитаници на 132 училище, 

които имат високи успехи в кариерата си.



❖Един от най – големите успехи до който е достигнал ученически отбор на 132 СУ „Ваня

Войнова“ е спечелването на световната купа на първите ученически световни игри в гр. 

Реджо Емилио (Италия) през 2001г.



НАСТОЯЩЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

❖Днес 132 училище е средно, а директор е Детелина Царвулкова.

❖Най – големи успехи днес са баскетболистите, волейболистите и

фигурното пързаляне. Те печелят републикански ученически първенства

и се изявяват като състезатели в отборите на „Славия“.

❖В 132 СУ „Ваня Войнова“ се изучават два профила. Първият е Профил

„Софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на Английски

език“. Също така се изучава Руски език.

Вторият профил е професионална паралелка по специалност Спортно –

туристическа дейност с професия „Помощник – инструтор по спортно –

туристическа дейност“. В тази паралелка се изучава разширено Английски

език и като втори чужд език – Руски език.


