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Душо Хаджидеков

Роден е в Чирпан 1836 г. След
завършване на чирпанското
училище е изпратен в Пловдив да
продължи образованието си.
След като завършва
образованието си, Душо се
отдава на търговия и бързо
напредва. Той щедро раздава
помощи за поддържане на
училища, подпомагане на бедни
българи и т.н. Например, по
негова инициатива и до голяма
степен с негови средства, са
открити основните училища в
пловдивските квартали Мараша,
„Гюл бахче“, Новата махала и
училището „Света Троица“, а
едничката стара къща, която след
Освобождението притежавало
Пловдивското училищно
настоятелство, е подарена
именно от Душо Хаджидеков.
Самият той живеел скромно, под
наем в стая в старата църква
„Света Петка“.



ОУ,, Душо Хаджидеков“ – В 
началото на създаването



… и днес



Какво за нас е училището

• Емили: Това за мен не е просто училище…За никой, който
учи там не е! За мен е нещо повече- мястото, на което съм
изживяла най-хубавите си моменти с най- невероятните
хора. Там научих, какво е да си семейство и да си сплотен с
хората около теб. В кое друго училище ще научих нещо
подобно? Никое! Затова аз чувствам училището като моя
библиотека от най-любимите си и забавни мигове!
Естествено, получих и много нови знания и съвети, подкрепа-
както от съученици така и от учители. Много се радвам, че
съм точно в това училище- Няма нищо случайно!



Какво за нас е училището

• Елена: И за мен това не е просто училище. За
мен това е място, на което научих много,
научавам много и ще научавам още повече.
За мен училището е нещо, в което срещаш
най- важните хора в живота си- приятелите.
Тук се учиш на уважение, сплотеност , екипна
работа. Да не забравям, че получих много
съвети от съученици и учители.



Защо избрахме ОУ ,, Душо
Хаджидеков“ 

• Емили: От толкова много училища в Пловдив, аз избрах това.
Ето и моята история: Първоначално исках да кандидатствам
за ,, Патриарх Евтимий“, но се случи това- мама обърка
нещо в документите. После се посъветвах с учителката ми по
БЕЛ от уроците, за кое друго училище да кандидатствам,
защото не вярвах да ме приемат там след грешката.
Госпожата ми е причината да съм тук. Избрах това училище,
въпреки че разбрах, че съм приета и в ,,Патриарх Евтимий“ ,
защото послушах госпожата си. И не съжалявам! Както
казах- Няма нищо случайно!- Защото ако бях отишла в друго
училище нямаше да преживея всичко това, което съм
преживяла тук.



Линкове към сайтовете, от които 
сме черпали информация
• https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.plovdiv.bg%2F%25D1%2581-

%25D1%2582%25D1%258A%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE-
%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0-
%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0-
%25D1%2581%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%2F&psig=AOvVaw2Ct3tzZfgn-
Zi3gLd9y3mw&ust=1585166257829000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKDAutHys-gCFQAAAAAdAAAAABAQ

• https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbg.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D1%2583%25D1%2588%25D0%
25BE_%25D0%25A5%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%2
5B2&psig=AOvVaw2Ct3tzZfgn-Zi3gLd9y3mw&ust=1585166257829000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKDAutHys-
gCFQAAAAAdAAAAABAW

• https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.plovdiv.bg%2F%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE%2
5D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B8-%25D0%25B8-
%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B0-
%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0-
%25D0%25BF%25D0%25BE%2F&psig=AOvVaw2Ct3tzZfgn-
Zi3gLd9y3mw&ust=1585166257829000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKDAutHys-gCFQAAAAAdAAAAABAd

• https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbulgarianhistory.org%2Fbuntovniat_turgovec_dusho_hadzhidekov%2F&psi
g=AOvVaw2slM4xVlhNiU8lnl685rbb&ust=1585166722646000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCIDv-q30s-
gCFQAAAAAdAAAAABAD



Край!
Обичаме нашето училище и се 
гордеем с него!


