
 

Имена: Галина Александрова Хрисандова 
Позиция/длъжност: старши учител в прогимназиален и гимназиален етап по 
математика 
Година на постъпване в училището: 1986 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“, математика 
Гордост: Участия и призови места на ученици на математическо състезание 
„Иван Салабашев”. 
Интереси: Да посещавам исторически места в България, свързани с траките. 
Хоби: чета и решавам „Судоку” 
Девиз: Не унивай, гледай винаги напред! 

  

 

Имена: Теодора Парушева Ставрева 
Позиция/длъжност: старши учител в прогимназиален и гимназиален етап по 
математика  
Година на постъпване в училището: 1993 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“, математика  
Гордост: Гордея се, че всеки ден срещам много добри хора, които са 
споделили с мен минимум 3 години от своя живот. 
Интереси: Обичам да чета книги на различна тематика, да се срещам с умни 
хора от различни сфери и да се уча от тях. 
Хоби: спортувам (фитнес 2 пъти седмично) 
Девиз: „За всичко има време и всяко нещо с времето си!” 

  

 

Имена: Цветинка Владимирова Орешарова 
Позиция/длъжност: старши учител в прогимназиален и гимназиален етап по 
математика  
Година на постъпване в училището: 2015 
Образование: висше-магистър, Софийски университет „Свети Климент 
Охридски", математика 
Гордост: Като научен ръководител на ученици: второ място на национален 
кръг от международния конкурс „Математика и проектиране" и участие на 
международния кръг на същия конкурс в Москва през 2012 г., както и първо 
място на същия през 2013 г.; второ  място на международния кръг на 
конкурса MITE в Москва през 2013 г.   
Интереси: В сферата на точните науки. 

Хоби: Обичам да гледам филми и да пътувам.                    Девиз: - 
  

 

Имена: Нели Стоянова Георгиева   
Позиция/длъжност: учител в прогимназиален и гимназиален етап по 
математика 
Година на постъпване в училището: 2010 
Образование: висше-бакалавър, Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“, математика и информатика 
Гордост: Обичам и се гордея с родината си, защото тя има богато културно 
наследство и природни забележителности. 
Интереси: да придобивам нови знания 
Хоби: четене на книги 
Девиз: Прави нещата както трябва, а да става каквото ще! 

  

 

Имена: Тодорка Димитрова Симеонова 
Позиция/длъжност: старши учител в начален, прогимназиален и 
гимназиален етап по информатика и информационни технологии 
Година на постъпване в училището: 1998 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“, математика и информатика 
Гордост: семейството и професията 
Интереси: новостите в информационните и комуникационните технологии 
Хоби: Цветарство, различни видове плетиво и приложни изкуства (на 
любителско ниво).                                                                 Девиз: - 



 

 

Имена: Калинка Иванова Илиева 
Позиция/длъжност: старши учител в начален, прогимназиален и 
гимназиален етап по информатика и информационни технологии 
Година на постъпване в училището: 2001 
Образование: висше-магистър, Великотърновски университет „Свети свети 
Кирил и Методий“, информатика 
Гордост: Обучение на ученици от 1 до 10 клас по информатика и 
информационни технологии, както и на 145 служители в държавната 
администрация на област Добрич, разпределени в 25 групи (2003-2009 г.) 
Интереси: новостите в информационните и комуникационните технологии, 
космоса, екологията, изобразителното изкуство 
Хоби: бродиране на гоблени, четене на книги, гледане на филми, слушане 
на музика, изучаване на чужди езици 
Девиз: Информираност, точност, коректност. 

  

 

Имена: Христина Симеонова Трифонова 
Позиция/длъжност: старши учител в прогимназиален и гимназиален етап по 
биология и химия 
Година на постъпване в училището: 2000 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“, биология и химия 
Гордост: успешното представяне на олимпиади и външни оценявания 
Интереси: слушане на музика, четене на книги, гледане на филми, разходки 
сред природата 
Хоби: отглеждане на цветя 

Девиз: „Бъди такъв, какъвто си, за да не станеш такъв, какъвто не си!“ 

  

 

Имена: Илияна Атанасова Илиева 
Позиция/длъжност: старши учител в прогимназиален и гимназиален етап по 
физика и химия 
Година на постъпване в училището: 2014 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“, химия и физика; Великотърновски университет „Свети свети 
Кирил и Методий“, информатика 
Гордост: Достойното представяне на ученици в олимпиади и на външни 
оценявания. 
Интереси: разностранни 
Хоби: Да пътувам, да чета и слушам хубава музика и др. 
Девиз: В света няма съвършенство, но нека се стремим към него! 

  

 

Имена: Янка Милева Георгиева 
Позиция/длъжност: старши учител в прогимназиален и гимназиален етап по 
биология 
Година на постъпване в училището: 1996 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“, биология и химия 
Гордост: Гордея се с успехите на моите ученици на областни и национални 
олимпиади и на държавни зрелостни изпити. 
Интереси: здравословен начин на живот 
Хоби: разходки сред природата                                                               
Девиз: „Светът принадлежи на смелите." 

 

 


