
 

 

Имена: Венета Георгиева Иванова 
Позиция/длъжност: учител в прогимназиален и гимназиален етап по 
български език и литература 
Година на постъпване в училището: 2016 
Образование: висше-магистър, Югозападен университет „Неофит Рилски“, 
Благоевград, българска филология; Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“, история; публична администрация 
Гордост: Когато видя обич и благодарност в детските очи, когато спечеля 
доверието на непокорните тийнейджъри, когато успея да мотивирам младите 
хора да си създадат ясни приоритети за образованието и да ги следват. 
Интереси: фолклор, история  
Хоби: градина, пчеларство 
Девиз: Хубавите неща стават бавно, най-хубавите - случайно, а прекрасните 
се случват внезапно. 

  

 

Имена: Димитричка Йорданова Власева 
Позиция/длъжност: старши учител в прогимназиален етап по български език 
и литература 
Година на постъпване в училището: 2002 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", българска филология; Великотърновски университет „Свети 
свети Кирил и Методий“, психология 
Гордост: Много добро представяне на учениците на олимпиади и 
национални външни оценявания по български език и литература. 
Интереси: художествена литература, музика 
Хоби: книги, разходки сред природата 
Девиз: Всеки ден е ново начало! Поеми дълбоко дъх и започни отново! 

  

 

Имена: Маргарита Николова Стефанова 
Позиция/длъжност: старши учител в прогимназиален и гимназиален етап по 
български език и литература 
Година на постъпване в училището: 1986 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", руски език и литература; български език и литература 
Гордост: Гордея се с постиженията на учениците за постижения в училище и 
извън него (като достойни личности). 
Интереси: нова европейска литература, театър и кино (на основата на 
литературен източник) 
Хоби: музика (класика и фолклор - съпоставка с литературните 
направления), пеене 

Девиз: „Колкото повече съдиш, толкова по-малко обичаш.” Балзак 

  

 

Имена: Камен Емилов Каменов 
Позиция/длъжност: старши учител в прогимназиален и гимназиален етап по 
български език и литература 
Година на постъпване в училището: 1990 
Образование: висше-магистър, Великотърновски университет „Свети свети 
Кирил и Методий“, българска филология 
Гордост: Покриване на изискванията за Първа професионално-
квалификационна степен; въвеждане на компютъра в обучението по 
български език и литература, успешно представяне като класен 
ръководител. 
Интереси: работа с компютър и в интернет среда, музика, изкуство 
Хоби: фотография и пътешествия 
Девиз: Човек може толкова, колкото знае… 

  

  



 

 

 

Имена: Росица Иванова Трифонова 
Позиция/длъжност: старши учител в прогимназиален и гимназиален етап по 
български език и литература 
Година на постъпване в училището: 2002 
Образование: висше-магистър, Великотърновски университет „Свети свети 
Кирил и Методий“, българска филология 
Гордост: Децата са моите малки птици. Горда съм, че ги уча да летят. 
Интереси: книги, музика, приятели (може и в обратен ред) 
Хоби: Да събирам надежда вместо жълти листа… 
Девиз: Животът няма определени граници. Ограниченията са в мислите ни. 

  

 

Имена: Стефка Михайлова Стрезева-Андреева 
Позиция/длъжност: старши учител в прогимназиален и гимназиален етап по 
немски език 
Година на постъпване в училището: 2000 
Образование: висше-магистър, Великотърновски университет „Свети свети 
Кирил и Методий“, български език и немски език 
Гордост: В професионален план: всички мои ученици и курсисти, с които се 
допълвахме взаимно. В личен план: моите деца. 
Интереси: Изкуството във всичките му разновидности и книгите. 
Хоби: Не бих могла да го определя като свое хоби, но моя голяма страст е 
волейболът 
Девиз: Мисли!!! 

  

 

Имена: Велизара Дончева Митева 
Позиция/длъжност: учител в прогимназиален и гимназиален етап по руски 
език  
Година на постъпване в училището: 2013 
Образование: висше-бакалавър, Великотърновски университет „Свети свети 
Кирил и Методий“, руска филология 
Гордост: Професионалните успехи - постигнатите от учениците успехи. 
Интереси: литература и музика  
Хоби: приложни изкуства и време сред природата 

Девиз: Главното е да си добър човек! 

  

 

Имена: Людмила Иванова 
Позиция/длъжност: старши учител в прогимназиален и гимназиален етап по 
руски език  
Година на постъпване в училището: 1984 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет "Епископ Константин  
Преславски", руска филология 
Гордост: Гордея се с моите ученици, а сега вече и с колегите си, които 
заобичаха руския език, руската култура и руския народ и аз знам, че съм 
тази, която предадох своята обич към Русия и на тях. 
Интереси: Интересува ме вековната българската история, културата и 
народните обичаи. Обожавам българския фолклор и песните на Mария 
Нейкова, Емил Димитров и Лили Иванова... 
Хоби: Събирам кулинарни книги, вестници и списания, обичам да готвя и да 
изненадвам както семейството си, така и приятели и колеги. 
Девиз: Заминавайки за България от Украйна, моята майка ми каза: „Дъще, 
живей живота така, че никой да не смее да те посочи с пръст, прави добро и 
не чакай да ти го връщат!" 

 


