
 

Имена: Величка Иванова Петрова 
Позиция/длъжност: касиер - домакин 
Година на постъпване в училището: 1987 
Образование: средно специално, ел. обзавеждане на предприятия; 
икономика 
Гордост: семейството ми 
Интереси: Обичам да пътувам. 
Хоби: изработване на мартеници 
Девиз: „Напред и нагоре!” 

  

 

Имена: Теодора Иванова Енчева 
Позиция/длъжност: завеждащ административна служба 
Година на постъпване в училището: 2015 
Образование: висше-бакалавър, Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“, българска филология 
Гордост: екскурзиите в чужбина 
Интереси: Четене и гледане на приключенски романи и филми. 
Хоби: Да слушам любима музика. 
Девиз: Аз желая! 

  

 

Имена: Виолета Атанасова Петрова 
Позиция/длъжност: библиотекар 
Година на постъпване в училището: 1999 
Образование: висше-бакалавър, Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“, българска филология 
Гордост: успехите на учениците ми 
Интереси: литература, култура, изкуство, история, екология 
Хоби: -                                                                           

Девиз: - 

  

 

Имена: Ивайло Димитров Ганчев 
Позиция/длъжност: специалист по компютърна техника и системи 
Година на постъпване в училището: 2015 
Образование: професионален бакалавър, Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“ - колеж в Добрич, информатика и информационни 
технологии, с продължаващо обучение 
Гордост: семейството ми 
Интереси: компютри и автомобили 
Хоби: фитнес и автомобилни състезания 
Девиз: „Колкото повече, толкова повече!“ 

  

 

Имена: Димчо Георгиев Дичев 
Позиция/длъжност: огняр  
Година на постъпване в училището: 2002 
Образование: средно; допълнително - правоспособност за огняр 
Гордост: семейството ми 
Интереси: разностранни 
Хоби: -                                                              
Девиз: - 

 



 

Имена: Иванка Йорданова Панайотова 
Позиция/длъжност: хигиенист 
Година на постъпване в училището: 2014 
Образование: средно-специално 
Гордост: децата ми 
Интереси: четене, телевизия 
Хоби: цветарство 
Девиз: Ако вярвате, че можете, вече сте изминали половината път. 

  

 

Имена: Мария Стоянова Стоянова 
Позиция/длъжност: хигиенист 
Година на постъпване в училището: 2014 
Образование: средно-специално 
Гордост: Стремежът ми винаги да имам добри резултати. 
Интереси: -  
Хоби: кулинарното изкуство 

Девиз: „Никога на колене пред когото и да е!“ 

  

 

Имена: Николинка Георгиева Йорданова 
Позиция/длъжност: хигиенист 
Година на постъпване в училището: 2008 
Образование: средно-специално 
Гордост: децата ми 
Интереси: готварство 
Хоби: плетиво 
Девиз: „Аз мога!“ 

  

 

Имена: Ганка Христова Костадинова 
Позиция/длъжност: хигиенист 
Година на постъпване в училището: 2011 
Образование: средно  
Гордост: семейството 
Интереси: филми, музика 
Хоби: отглеждане на различни видове цветя                                                               
Девиз: „Постигам всичко с труд и постоянство!“ 

 

 

Имена: Венелина Борисова Милушева    
Позиция/длъжност: хигиенист 
Година на постъпване в училището: 2014 
Образование: средно  
Гордост: Въпреки икономическата криза в България, живея, работя, грижа се 
за семейството си тук, а не в чужбина. 
Интереси: Обичам да посещавам исторически и културни паметници в 
България. 
Хоби: - 
Девиз: Има ли желание, има и начин. Няма ли желание, намираме 
оправдания. 



 

 

 

Имена: Керанка Маркова Дичева 
Позиция/длъжност: хигиенист 
Година на постъпване в училището: 1991 
Образование: средно-специално 
Гордост: Гордея се със семейството си! 
Интереси: четене на книги, здравословно хранене и билколечение 
Хоби: разходки сред природата 
Девиз: Искам да знам! 

  

 

Имена: Миглена Георгиева Стоева 
Позиция/длъжност: хигиенист 
Година на постъпване в училището: 2010 
Образование: средно-специално 
Гордост: Гордея се с това, че никога не се отказвам пред лицето на 
трудностите и отстоявам позициите си докрай. 
Интереси: Интересувам се от политика и обстановката в България. Страстта 
ми е да пътувам, да опознавам културата, ценностите и историята в 
различни райони на родината ни и на света. 
Хоби: Пътешествия! 

Девиз: Никога не е късно да постигнеш мечтите си! 

  

 

Имена: Валентина Колева Николова 
Позиция/длъжност: хигиенист 
Година на постъпване в училището: 2008 
Образование: средно 
Гордост: моята търпеливост 
Интереси: природа и животни 
Хоби: кръстословици 
Девиз: „Всичко тече - всичко се променя.” 

  

 

Имена: Надежда Милчева Дончева 
Позиция/длъжност: хигиенист 
Година на постъпване в училището: 2014 
Образование: средно-специално 
Гордост: Обичам България, живея в нея и имам щастливо семейство.   
Интереси: театър, кино, концерти 
Хоби: книги, кулинария                                                               
Девиз: Не си всемогъщ! Поставяй си реални цели и прави най-доброто, на 
което си способен. 

 


