
   

 

 

127 СУ „ИВАН ДЕНКОГЛУ“ 

127 Средно училище „Иван Денкоглу“ се намира в центъра на София, 

столицата на България. В училището се преподава интензивно английски език. То 
е най-старото светско училище в столицата и едно от най-старите в страната. 

Неговите класни стаи са посещавали и представители на голяма част от 

българския интелектуален и артистичен елит, сред които са проф. Александър 

Фол, певицата Богдана Карадочева, поетът и журналист Владимир Башев, 

поетесата Елисавета Багряна, проф. Елка Константинова, политикът Надежда 

Михайлова, композиторът Стефан Димитров, спортистът и треньор Тити Папазов 
и мн. др. 

Неговата история започва през далечната 1839 година, когато търговец, на 

име Иван Денкоглу, дарява от личните си средства за изграждане на училище с 

модерни методи на обучение. Денкоглу е роден в семейството на бедни селяни. 

Скоро след смъртта на баща му, неговият живот става пълен с трудности. Поради 

липсата на финанси в семейството майка му била принудена да го изпрати в 
Търново. 

Още като малък острият ум, пазарен усет и дисциплина помогнали на Иван 

да се включи в търговията. Той бързо спечелил достатъчно пари, за да се премести 

в Москва и да продължи да търгува със скъпи стоки. 

Така, когато натрупва печалба, той дарява по-голямата част от нея с 

благотворителност, предимно свързана с образованието. 

С това и други дарения в двора на църквата „Св. Неделя“ е построено 

първото девическо училище в София с четири класни стаи и една учителска стая. 

Но училището не просъществува твърде дълго – по време на големия пожар в 
София, причинен от османците, то било унищожено. 

За щастие, след известно време то бива възстановено благодарение отново 

на Иван Денкоглу, който завещал личната си библиотека и приходите от 

публикуваните от него книги за образование. С неговите пари след 

Освобождението на България община София купува сграда на бивш конак около 

София и настанява училището в нея до 1892 година. Има още едно преместване в 

нова сграда на ул. „Парчевич“ 43. Според архивите част от сградата, в която се 
помещава училището днес, е построена през 1942 година. 

По време на Втората световна война София е била бомбардирана и част от 

училището е използвано като превързочен пункт за пострадали. Там се помещава 

и щабът на Първа българска армия. Физкултурният салон е бил гражданско 

отделение, а кабинетът по трудово обучение – военно комендантство. Ето защо в 
училището все още има бомбоубежище и въздушна машина, която работи и сега. 

Нашето училище има значима история, която се дължи на Иван Денкоглу. 

Освен дарения за училища и библиотеки, той се отнася с голямо внимание и 

уважение и към църквите и манастирите, които са пазители на духовността. 

Благодарение на желанието му да помогне за образованието и просвещението на 

хората в България през 19 век, днес имаме училища, библиотеки и много други, 
които са от голямо значение. 


