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Детска градина № 168 „Слънчогледи“ е открита през 1965 г. 
Построена е на бригадирски начала. В онова време е било едно от 
най-елитните детски заведения в тогавашния Ленински район.
В последствие се разширява с два филиала на ул. „Чапаев“ сега 
„Лидице“ и в бл. 254. Така детската градина става базова на 
Софийския университет и повече от 10 години работи на 
договорни отношения със завод „Електроника“ . През 1983 г. се 
открива и трети филиал в бл. 255, който е закрит през 1999 г. 
Директор на 168 ЦДГ по това време е г-жа Надежда Тончева, 

която и до днес успешно я ръководи.
През 2008 г. с подкрепата на кмета на района, Столична община 
разширява детското заведение, чрез пристрояване на
допълнителна сграда към основния корпус, която е открита през 
2010 г. от кмета на София г-жа Фандъкова. Същата година 
главният корпус е саниран от ЧЕЗ благотворително.
Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, зам.-кметът 
на Столична община Ирина Савина, кметът на район Слатина 
Антоанета Апостолова и изпълнителният директор на
Българското дружество за защита на птиците Нада Тошева,



присъстваха на откриването на новоизградена сграда на 168 ЦДГ 
„Слънчогледи”.
Новата сграда е монолитна, на два етажа и с просторни зали за 
игра и почивка, салон за спорт и музика, басейн.
В двора на детското заведение има изграден амфитеатър и 
съоръжения за игра. По повод международния ден на птиците 1 
април, представители на Българското дружество за защита на 
птиците изнесоха открит урок и заедно с децата поставиха 
къщички в двора на детската градина. Събитието е част от 
екологична образователна инициатива „Моят зелен град“. Целта е 
малчуганите да научат повече за птиците в нашия град и как да 
се грижат за тях. В рамките на инициативата ще бъдат поставени 
40 къщички в столични детски градини. София е една от 
европейските столици с най-голямо биоразнообразие. В нея се 
срещат 280 вида птици.
Сега децата в 168 ДГ се чувстват уютно и комфортно в новите 
помещения за сън и игри, както и в пъстроцветния двор, 
изпълнен с нови безопасни съоръжения, заобиколени от цветя и 
зеленина.
Детската градина приема деца от 3 до 7-годишна възраст, 
разпределени в групи по възраст. Има предучилищна 
подготвителна група. Учебно-възпитателния процес се 
осъществява от висококвалифициран педагогически персонал.
В детската градина се спазват определените в нормативните 
документи санитарно-хигиенни изисквания за провеждане на 
качествен и пълноценен учебно-възпитателен процес.

В ДГ „Слънчогледи“ се предлага широк спектър от 
допълнителни педагогически услуги като:

. изучаване на английски език -  мачуганите съвсем 
естествено, чрез игри и увлекателни приказки овладяват 
основата на чуждия език и опознават културата на изучавания 
език;
. латиноамерикански танци -  развиват музикално- 
творческите способности на децата, приобщават ги към света на 
музиката и танца, дават им възможност да почувстват



дълбочината на музикалното и танцовото изкуства и да вземат 
активно участие, като усвоят елементите на танца;
• карате -  спортът помага децата да растат здрави, силни и 
жизнерадостни, зарежда ги с огромен заряд от емоции.


