
 

Имена: Милен Нинов Томов 
Позиция/длъжност: старши учител в прогимназиален и гимназиален етап по 
музика 
Година на постъпване в училището: 1997 
Образование: висше-магистър, Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“, музикална педагогика 
Гордост: награди на музикални конкурси 
Интереси: рок музика, класика, фламенко 
Хоби: колекциониране на музикални инструменти 
Девиз: „Който пее, зло не мисли.“ 

  

 

Имена: Георги Събев Георгиев 
Позиция/длъжност: старши учител в прогимназиален и гимназиален етап по 
изобразително изкуство 
Година на постъпване в училището: 2015 
Образование: висше-магистър, Великотърновски университет „Свети свети 
Кирил и Методий“, изобразително изкуство (скулптура) 
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: Дияна Петрова Нейкова 
Позиция/длъжност: старши учител в начален и прогимназиален етап по 
физическо възпитание и спорт 
Година на постъпване в училището: 2014 
Образование: висше-магистър, Национална спортна академия „Васил 
Левски”, София, физическо възпитание 
Гордост: четвърто място на републикански финали по волейбол за юноши 8-
10 клас 
Интереси: спорт 
Хоби: филми и спорт 

Девиз: Никога не се отказвай! 
  

 

Имена: Даниела Друмева Петкова-Цанева 
Позиция/длъжност: старши учител в прогимназиален и гимназиален етап по 
физическо възпитание и спорт  
Година на постъпване в училището: 2005 
Образование: висше-магистър, Национална спортна академия „Васил 
Левски”, София, физическо възпитание 
Гордост: Първо място на Национални ученически състезания по волейбол за 
5-7 клас (момичета) през 2015 год. 
Интереси: спорт 
Хоби: книги                                                                          Девиз: - 

  

 

Имена: Димитър Христов Христов 
Позиция/длъжност: старши учител в прогимназиален и гимназиален етап по 
физическо възпитание и спорт  
Година на постъпване в училището: 1990 
Образование: висше-магистър, Национална спортна академия „Васил 
Левски”, София, физическо възпитание  
Гордост: Постигнати високи резултати в областта на спорта като треньор и 
учител. Класиране на спортисти: балкански и вицебалкански шампиони по 
карате; класиране в десятката на състезател за световно първенство по 
карате; завоюване на множество републикански титли по карате; медалисти 
от ученически игри. 
Интереси: развитие и усъвършенстване в областта на спорта 
Хоби: кинология 
Девиз: Винаги първи! 

 


