
 

Имена: Тодор Йорданов Георгиев 
Позиция/длъжност: директор 
Година на постъпване в училището: 2014 
Образование: висше-магистър, Великотърновски университет „Свети свети 
Кирил и Методий“, българска филология 
Гордост: трите ми дъщери, моята спътничка в живота, внучката ми и 
училището ни 
Интереси: лидерство, стратегии, мениджмънт и маркетинг; масови 
комуникации, public relations и реклама; емоционална интелигентност и 
духовно израстване; литература, психология, история, култура и др. 
Хоби: книги, филми, facebook, google+, пътешествия, фотография 
Девиз: Все още има много добри неща за преживяване и правене! 

  

 

Имена: Донка Господинова Кючукова 
Позиция/длъжност: заместник-директор Учебна дейност 
Година на постъпване в училището: 1985 
Образование: висше-магистър, Югозападен университет „Неофит Рилски”, 
Благоевград, педагогика за подготовка на начални учители; английски език 
Гордост: децата ми 
Интереси: в областта на педагогиката и психологията 
Хоби: Малкото свободно време посвещавам на семейството си и гледането 
на внучетата. Обичам да пътувам. 
Девиз: „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде” /заглавие на български 
игрален филм /2008 г./, създаден по едноименния роман на Илия Троянов 
/1996 г./. Често си го повтарям, вдъхва ми оптимизъм. 

  

 

Имена: Йордан Илиев Йорданов 
Позиция/длъжност: заместник-директор Учебна дейност 
Година на постъпване в училището: 2000 
Образование: висше-магистър, Великотърновски университет „Свети свети 
Кирил и Методий“, история и география 
Гордост: семейството 
Интереси: българи зад граница, демография 
Хоби: спорт, политика 

Девиз: - 
  

 

Имена: Ивелина Димитрова Йорданова 
Позиция/длъжност: заместник-директор Административно-стопанска дейност 
Година на постъпване в училището: 2015 
Образование: висше-магистър, Софийски университет „Свети Климент 
Охридски", руска филология; Великотърновски университет „Свети свети 
Кирил и Методий“, психология 
Гордост: Гордея се, че съм учител. 
Интереси: българска и руска  фолклорна музика 
Хоби: - 
Девиз: „…Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, 
любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинства, не дири своето, не 
се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина; 
всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко 
претърпява…“ Св. Апостол Павел 

  

 

Имена: Юлия Генова Андреева 
Позиция/длъжност: главен счетоводител 
Година на постъпване в училището: 2016 
Образование: висше-магистър, Икономически университет - Варна, 
счетоводство и контрол 
Гордост: В рамките на себеуважението и реалната представа за 
възможностите си. 
Интереси: опознаване на екзотични култури 
Хоби: градинарство 
Девиз: „Аз мога!“ в границите на разумното 

 


