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93 СУ „Александър Теодоров -  Балан“ е училище с традиции и богата история. 
Основано е през 1963 г.., като тогава носи името „Лазар Станев“. Скоро училището се 
превръща в едно от елитните в страната и през 1970 г. е посетено от тогавашния 
премиер и министър на външните работи на Италия Алдо Моро. През 80-те години 93- 
то училище е базово към Катедрата по български език и литература на СУ „Св. 
Климент Охридски“, създават се и паралелки със спортен профил: футбол, академично 
гребане, кану-каяк и плуване.

Последното десетилетие на миналия век носи важни промени за 93-то СУ. То 
приема името на видния български езиковед академик Александър Таодоров -  Балан, и 
подобно на своя патрон, става пионер в много области. За първи път в България се 
откриват паралелки за стюардеси и училището става базово към БГА „Балкан“. То е и 
единственото в страната с прием в паралелки по журналистика и получава статут на 
Колеж по журналистика към Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ
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„Св. Климент Охридски“. Откриват се и паралелки по икономика и мениджмънт. 
Създава се литературен клуб, в който чести гости са известни съвременни поети и 
писатели, издава се годишник с творби на учениците.

Днес 93-то СУ „Александър Теодоров -  Балан“ пази и продължава своите традиции, 
като същевременно отговаря на предизвикателствата на новото време. Училището е 
базово към ЦСКА с прием в паралелки с профил „Спорт“ и към Факултета по начална и 
предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. След 8-и клас освен в 
спортна, има прием и в паралелки с профили „Технологичен туризъм“ и 
„Природоматематически“, в който се изучават „Основи на авиацията“.

По-голяма част от учениците продължават своето обучение във ВУЗ и колежи или 
избират професионалния спорт като свое поприще. Основна заслуга за успехите им 
имат висококвалифицираните преподаватели, които ден след ден неуморно изграждат в 
младите хора любовта към знанието. За да бъде в крак с времето, в обучението се 
използват съвременни интерактивни методи и добри практики. Учениците се 
представят успешно на олимпиади, конкурси и състезания, изявяват своите 
възможности във вокална група, танцов състав, литературен кръжок. Към училището 
функционира и спортен клуб „Мишо Николов“, където децата могат да прекарват 
свободното си време. За началния курс имаме предвидена безплатна занималня, 
допълнителни часове по спорт, музика, английски език.

Всичко това би било немислимо без добрата материална база, с която разполага 
училището. Уютни класни стаи и кабинети, спортни игрища и основно ремонтиран 
физкултурен салон, модерни компютри, обзаведен лекарски кабинет, психолог, 
библиотека, стол с топла храна и лавки, в които закуските се приготвят на място, са на 
разположение на учениците. Осигурено е постоянно видеонаблюдение на коридорите и 
класните стаи, целодневна охрана и СОТ. За да могат децата да са щастливи, уверени и 
спокойни, да получават необходимите знания, да развиват своите възможности и да 
чувстват училището като свой втори дом.


