
 

Имена: Иванка Димова Трифонова 
Позиция/длъжност: старши учител в прогимназиален и гимназиален етап по история 
Година на постъпване в училището: 1997 
Образование: висше-магистър, Великотърновски университет „Свети свети Кирил и 
Методий“, история 
Гордост: Изработването на презентация в екип с колеги за 130 г. от Руско-турската 
война и класирането й на първо място на национално състезание; подготовка на 
областна ученическа конференция за 100 г. от Балканската война; симулативни игри 
с ученици за Нюрнбергския процес и за създаването на Американската конституция; 
резултати на ученици на олимпиадите по история. 
Интереси: пътувания в страната и чужбина; класическа музика и музика от 60-70 
години на 20 век; филми, особено документални; книги 
Хоби: участие в хоров състав                            Девиз: „Заедно можем повече!“ 

  

 

Имена: Саша Маринова Василева 
Позиция/длъжност: старши учител в прогимназиален и гимназиален етап по история  
Година на постъпване в училището: 1994 
Образование: висше-магистър, Великотърновски университет „Свети свети Кирил и 
Методий“, история и география  
Гордост: Изработването на презентация в екип с колеги за 130 г. от Руско-турската 
война и класирането й на първо място на национално състезание; подготовка на 
областна ученическа конференция за 100 г. от Балканската война; организирането и 
провеждането на национална конференция по история, посветена на 75 год. от 
подписването на Крайовския договор и 70 год. от края на Втората световна война; 
призови места на ученици на олимпиади по история.  
Интереси: Четене, работа на компютър и изработване на презентации, 
благотворителна дейност. 
Хоби: -                                                           Девиз: „България над всичко!”  

  

 

 

Имена: Красимира Андреева Демирева-Кралева 
Позиция/длъжност: старши учител в прогимназиален и гимназиален етап по 
география  
Година на постъпване в училището: 2000 
Образование: висше-магистър, Великотърновски университет „Свети свети 
Кирил и Методий“, история и география 
Гордост: участието на ученици в национална олимпиада по география  
Интереси: четене на книги, разходки в планината 
Хоби: - 
Девиз: „В живота получаваш това, което си готов да дадеш.“; „Ти си такъв, 
каквото е твоето силно вътрешно желание; каквото е то, такава е волята ти; 
каквато е тя, такива са и делата ти; каквито са те, такава е и съдбата ти.“ 

 

 

Имена: Христо Лазаров Христов 
Позиция/длъжност: старши учител в прогимназиален и гимназиален етап по 
география 
Година на постъпване в училището: 2001 
Образование: висше-магистър, Великотърновски университет „Свети свети Кирил и 
Методий“, история и география 
Гордост: класирани ученици на национални състезания и олимпиади по география  
Интереси: кино, туризъм, музика, книги 
Хоби: -                                                               Девиз: - 

  

 

Имена: Станислав Михайлов Полименов 
Позиция/длъжност: старши учител в гимназиален етап по география  
Година на постъпване в училището: 1996 
Образование: висше-магистър, Великотърновски университет „Свети свети Кирил и 
Методий“, история и география  
Гордост: Класирания на областни и национални олимпиади по география. 
Интереси: основно в областта на езотериката, психоанализата, медицината, 
геополитиката, философията и поведенческата психология 
Хоби: Обичам да чета книги от различни области - от научна фантастика до строго 
научна литература. Играя шах и стратегии.                                                            
Девиз: Учителят отваря вратата, но всеки трябва да влезе сам!!! 

 


