
 

Имена: Виолета Илиева Георгиева 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 1999 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", начална училищна педагогика с чужд език - английски 
Гордост: семейството и професията  
Интереси: в областта на педагогиката 
Хоби: Обичам да чета книги и да пътувам из България. 
Девиз: Вярвам в доброто! 

  

 

Имена: Радостинка Николова Стефанова 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 2001 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", начална училищна педагогика; Русенски университет „Ангел 
Кънчев“, начална и предучилищна педагогика с английски език  
Гордост: Гордея се с учениците си от класа, защото всяко дете е безценно и 
уникално. 
Интереси: Интересувам се от новостите в педагогическата литература и 
практика, от психологията на взаимоотношенията между хората, от 
специализираната литература за здравословен начин на живот. 
Хоби: В свободното си време се зареждам с положителна енергия чрез 
разходки сред природата, грижи за цветята си, гледане на съдържателни 
комедийни филми. 
Девиз: „Доброто, което правиш, утре ще бъде забравено, въпреки това, 
прави добро.'' 

  

 

Имена: Ваня Стефанова Димова 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 1995 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", начална училищна педагогика 
Гордост: - 
Интереси: - 
Хоби: - 

Девиз: „Когато се раздаваш, получаваш повече, отколкото даваш.“ 
Антоан дьо Сент-Екзюпери 

  

 

Имена: Мария Желева Давидова 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 1994 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", начална училищна педагогика  
Гордост: Възхищавам се от човечността и успехите на учениците си. 
Интереси: - 
Хоби: хубави книги и разходки сред природата 
Девиз: „Най-хубавото се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо 
за очите.“ Антоан дьо Сент-Екзюпери 

  

 

Имена: Ивелина Кирова Пилева 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 2014 
Образование: висше-магистър, Великотърновски университет „Свети свети 
Кирил и Методий“, предучилищна и начална училищна педагогика  
Гордост: -   
Интереси: книги, спорт 
Хоби: игрални и исторически филми 
Девиз: „Да обучаваш, означава да се учиш двойно.“ 

 



 

Имена: Галина Димитрова Маринова 
Позиция/длъжност: учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 2016 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", предучилищна и начална училищна педагогика с иновации 
Гордост: Възможността да допринеса за развитието на своите деца и 
ученици, като добри, знаещи и можещи подрастващи. 
Интереси: фотография, пътувания 
Хоби: риболов 
Девиз: Всички наши мечти мога да се сбъднат - ако имаме куража да ги 
преследваме. 

  

 

Имена: Анита Ангелова Манолова  
Позиция/длъжност: учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 2015 
Образование: висше-бакалавър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", начална педагогика  
Гордост: семейството ми 
Интереси: книги, музика, цветя  
Хоби: четене на книги; да се забавлявам със семейството си  
Девиз: Аз мога и съм длъжна да опитам!  

  

 

Имена: Стелияна Иванова Фасулкова 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 1988 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", начална училищна педагогика 
Гордост: Гордея се, че съм част от педагогическия колектив на училището с 
най-старите корени, с постиженията на учениците ни, доказали, че сме 
учебно заведение, привлекателно за децата от целия град. 
Интереси: Обичам да слушам хубава музика, разходки сред природата, да 
експериментирам нови неща. 
Хоби: Да чета! 

Девиз: Има ли желание, има и начин!  
  

 

Имена: Галина Иванова Кушова-Тузларова 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 1989 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", начална училищна педагогика  
Гордост: Гордея се, че съм учител, защото на мен ми е позволено да се 
погрижа за живота да се ражда отново и отново всеки ден - с нови въпроси, 
идеи и приятелства. Зная, че ако го изграждам с любов и истина, онова, 
което изградя, ще трае вечно. Гордея се и съм щастлива, защото ми е 
позволено да прекарам дните си в бъдещето. 
Интереси: история и археология 
Хоби: гобленарство 
Девиз: „Бих искал всички да четат, но не за да станат литератори или поети, 
а за да не бъде никой повече роб.“ Джани Родари  

  

 

Имена: Тодорка Георгиева Ненова 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 1990 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", начална училищна педагогика 
Гордост: Да развия у децата уважение към човешките ценности и родовата 
памет. Удоволствие е да видя удовлетворението на актьорите от театрален 
състав „Веселушко“ след успешен спектакъл. 
Интереси: книги, театър, филми и пътешествия 
Хоби: декупаж 
Девиз: -  



 

Имена: Петя Константинова Бакърджиева 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 1999 
Образование: висше-магистър, Великотърновски университет „Свети свети 
Кирил и Методий“, начална училищна педагогика  
Гордост: открих призванието си 
Интереси: педагогика и психология 
Хоби: книги и спорт 
Девиз: Не прави това, което не искаш да бъде направено на теб. 

  

 

Имена: Радослава Петрова Керанова  
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 2016 
Образование: висше-бакалавър, Великотърновски университет „Свети свети 
Кирил и Методий“, начална училищна педагогика 
Гордост: грамота „Учител на годината” за 2015-2016 учебна година 
Интереси: това, което уча и това, което мечтая 
Хоби: Моята професия е моето „хоби”. Работя това, което обичам! 
Девиз: Правете като дърветата - сменят листата си, но съхраняват корените 
си. Променяйте идеите си, но запазете принципите си! 

  

 

Имена: Милена Георгиева Петрова  
Позиция/длъжност: учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 2015 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", начална училищна педагогика с иновации; английски език 
Гордост: -  
Интереси: музика, книги 
Хоби: фотография 

Девиз: „Едно малко прозорче може да открие величествена гледка.“ 

  

 

Имена: Кольо Стоев Георгиев 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 2014 
Образование: висше-магистър, Академията за музикално, танцово и 
изобразително изкуство; Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", начална училищна педагогика и информационни технологии 
Гордост: Отличия: на Коледно надиграване - Варна, 1997 г.; за принос в 
духовното развитие на град Добрич като хореограф, 2002 г.; за високи 
творчески постижения в областта на българското фолклорно изкуство - 
Добрич, 2004 г.; диплом и златен медал за категория народни танци в 
Международен детски фестивал, 2012 г. и др. 
Интереси: култура и образование 
Хоби: пчеларство; организиране на детски лагери на море и индивидуални 
морски излети 
Девиз: „Прави каквото трябва - да става каквото ще!“ 

  

 

Имена: Радина Жорова Тошкова 
Позиция/длъжност: учител в начален етап; учител по немски език в 
прогимназиален етап 
Година на постъпване в училището: 2012 
Образование: висше-бакалавър, Великотърновски университет „Свети свети 
Кирил и Методий“, приложна лингвистика; начален учител 
Гордост: постигнатото до момента в личен и професионален план 
Интереси: езици, театър, кино 
Хоби: разходки сред природата, четене на книги, слушане на музика 
Девиз: „Времето променя всяка мечта.“ 



 

 

Имена: Кръстинка Монева Станева  
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 1995 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", начална училищна педагогика  
Гордост: Гордея се с постиженията на учениците си. 
Интереси: Интересувам се от новостите в нашата професия, обичам да чета 
художествена литература. 
Хоби: Грижа се за цветята у дома и в градината, ръкоделствам. 
Девиз: Бъди добър! 

  

 

Имена: Добринка Ангелова Николова 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 1989 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", начална училищна педагогика 
Гордост: Гордея се с постиженията на учениците си. 
Интереси: Литература, свързана с моята професия. 
Хоби: цветя, народна музика и филми 
Девиз: Гордей се с делата си! 

  

 

Имена: Даринка Маринова Михнева 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 1992 
Образование: професионален бакалавър, Институт за детски и начални 
учители, Добрич 
Гордост: - 
Интереси: историята на България 
Хоби: да чета книги 

Девиз: Търпение и упоритост. 

  

 

Имена: Диляна Павлова Бангеева 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 2014 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", начална училищна педагогика  
Гордост: - 
Интереси: поезията 
Хоби: цветарство, туризъм 
Девиз: „Да учим децата е необходимо, но е много полезно и сами да се учим 
от тях.“ 

  

 

Имена: Юлия Любчева Кирякова 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 2014 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", начална училищна педагогика 
Гордост: Гордея се с успехите на своите ученици, които съм успяла да 
насоча към желаната от тях реализация след завършване на висшето им 
образование. Голяма част от тях са Германия, Англия, Шотландия, Франция 
и други. Един от тях тръгна по стъпките на учителската професия и в 
момента носи с гордост името „Учител”.  
Интереси: свързани с усъвършенстване на процеса на обучение 
Хоби: изработка на декорации и икебана 
Девиз: „Най-хубавият ден е днешният!” 

 
 



 

Имена: Ромяна Михайлова Колева 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 2012 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", начална училищна педагогика; английски език  
Гордост: Гордея се със семейството си, верните приятели и с упоритостта, с 
която преследвам целите си.  
Интереси: спорт, музика, фотография, психология, пътуване и опознаване 
на родината и света  
Хоби: музика и всичко, свързано с нея 
Девиз: „Понякога е достатъчно просто да се усмихнеш искрено.“ 

  

 

Имена: Сашо Митков Карабельов 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап по музика 
Година на постъпване в училището: 1997 
Образование: висше-магистър, Академията за музикално, танцово и 
изобразително изкуство - Пловдив, музикална педагогика  
Гордост: Технически ръководител на Училищно радио „Валерия“ - място за 
изява на талантите ни. 
Интереси: компютри и съвременни технологии 
Хоби: футбол 
Девиз: Не е важно да си велик, достатъчно е да даваш най-доброто от себе 
си! 

  

 

Имена: Жана Стойчева Петрова 
Позиция/длъжност: учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 2014 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", предучилищна и начална училищна педагогика с иновации 
Гордост: - 
Интереси: музика, книги 
Хоби: готварство 

Девиз: - 

  

 

Имена: Цонка Дикова Дякова 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 1999 
Образование: висше-бакалавър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", начална училищна педагогика  
Гордост: постиженията и успехите на моите ученици 
Интереси: педагогика, психология 
Хоби: книги - четене на биографични романи 
Девиз: „Направи добро и го хвърли в морето - то само ще намери пътя 
обратно и пак при тебе ще се върне.” 

  

 

Имена: Светла Михнева Тодорова 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 1995 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", начална училищна педагогика 
Гордост: Много е важно мястото, където работиш. Горда съм, че съм част от 
екипа на училището ни.   
Интереси: Винаги съм искала да бъда учител и това е сбъднатата ми мечта. 
Обичам да работя с децата и да им давам това, което е необходимо за 
тяхното израстване като хора. Това ме прави щастлива! 
Хоби: В свободното си време обичам  да се разхождам сред красивата 
природа, да чета книги. 
Девиз: „Аз мога и съм  длъжна да опитам.“ Любим цитат: „Който иска - 
може,  който не може - значи не е искал достатъчно!” 



 

Имена: Лазаринка Костадинова Лазарова 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 1998 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", начална училищна педагогика; Софийски университет „Свети 
Климент Охридски", теология 
Гордост: Гордея се, че си останах точен човек, че обичам децата и давам 
всичко от себе си за тяхното възпитание и обучение. 
Интереси: - 
Хоби: Занимавам с пчеларство, обичам да чета и готвя. 
Девиз: „Когато вършиш добро, ще ти припишат егоистични мотиви и задни 
мисли, въпреки това, прави добро. Прави така, че всеки, който дойде при 
теб, когато си тръгва, да се почувства по-добре и по-щастлив." 

  

 

Имена: Галина Юлиянова Кайпакова-Стайкова 
Позиция/длъжност: учител в начален етап  
Година на постъпване в училището: 2012 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", предучилищна и начална училищна педагогика; психология; 
английски език 
Гордост: децата  
Интереси: личностно самоусъвършенстване 
Хоби: - 
Девиз: -  

  

 

Имена: Денислава Кралева Денкова 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 1996 
Образование: висше-бакалавър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", начална училищна педагогика с чужд език (английски); 
английски език в прогимназиален етап; магистрант - английска филология 
Гордост: Като учител по английски език моите седмокласници са с едни от 
най-високите резултати в областта на външните оценявания по английски 
език. Сигурна съм, че и работата ми сега е плодотворна за учениците. 
Интереси: хубави филми, книги, „латино“ и стандартни танци 
Хоби: спорт и танци 

Девиз: Успехът не е ключът към щастието - щастието е ключът към 
успеха! 

  

 

Имена: Любомир Цонев Байчев 
Позиция/длъжност: старши учител по музика в начален етап 
Година на постъпване в училището: 1996 
Образование: висше-магистър, Академията за музикално, танцово и 
изобразително изкуство - Пловдив, музикална педагогика  
Гордост: Гордея се с двамата си сина и с участие в над 38 колективни, 8 
национални и 6 самостоятелни изложби в България, Словения, Хърватия. 
Интереси: изкуства и спорт 
Хоби: риболов 
Девиз: Не на кича във всичките му форми! 

 

 

Имена: Десислава Донкова Великова 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 2000 
Образование: висше-бакалавър, Славянски университет, факултет в Добрич, 
начална училищна педагогика; английски език 
Гордост: Моята гордост са учениците, които съм обучила. 
Интереси: организиране на курсове към Езикова школа „Милениум“, 
английски език 
Хоби: танци и пеене 
Девиз: Аз искам - значи мога! 



 

Имена: Елена Няголова Иванова 
Позиция/длъжност: старши учител в начален и прогимназиален етап по 
домашна техника и икономика, технологии и предприемачество, безопасност 
на движението и компютърни технологии 
Година на постъпване в училището: 1996 
Образование: висше-бакалавър, Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“, предучилищна и начална училищна педагогика; педагогика на 
обучението по техника и технологии; висше-магистър, Великотърновски 
университет „Свети свети Кирил и Методий“, информатика  
Гордост: Призови места (2-ро и 3-то) на общински състезания по Гражданска 
защита и на организираните от БЧК - с ученици от VI-VII клас. 
Интереси: В професионален план - литература и други материали и събития, 
свързани с развитието ми; здравето, сигурността и благоприятното 
израстване на нашите ученици. В личен план интересите ми са свързани със 
здравословен начин на живот и хранене, музика, театър. 
Хоби: цветарство, четене, кулинария, танци, плетива  
Девиз: „Любовта и добротата са най-великите сили на света.“  

  

 

Имена: Анелия Димитрова Лазарова 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 1995 
Образование: висше-магистър, Великотърновски университет  „Свети свети 
Кирил и Методий", българска филология;  Софийски университет „Свети 
Климент Охридски“, начална училищна педагогика  
Гордост: Постиженията на моите ученици. 
Интереси: В областта на педагогиката, психологията и художествената 
литература. 
Хоби: - 

Девиз: - 

  

 

Имена: Пенка Сребкова Иванова 
Позиция/длъжност: старши учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 2012 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", начална училищна педагогика  
Гордост: Успехът на моите ученици, които се представят отлично, 
демонстрират отговорност в подготовката си и се стремят към задълбочени 
знания. 
Интереси: образование, култура, история, дизайн, мода, цветарство 
Хоби: четене на книги; разходка сред природата; срещи с приятели; игри с 
моята малка, умна и забавна внучка 
Девиз: „Знанието по себе си е сила.” 

  

 

Имена: Севдалина Тодорова Димитрова 
Позиция/длъжност: учител в начален етап 
Година на постъпване в училището: 2016 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", начална училищна педагогика; Академия за музикално и 
танцово изкуство - Пловдив, музикална педагогика 
Гордост: Гордея се, че съм потомка на славен народ, който живее на най-
прекрасното място под слънцето. Мечтая за завръщането на блясъка и 
достолепието на името България.  
Интереси: История, източна философия, музика, приложна психология... 
Хоби: преодоляване на препятствия 
Девиз: „Колкото повече научавам за живота и света около себе си, толкова 
повече научавам колко малко знам.” 

 


