
УЧИТЕЛСКИ ЕКИП 

 

Марин Гергинов Никодимов – Директор, Магистър „Българска филология“, учител по 

Български език и литература; 

Аделина Борисова Кьосовска – Заместник директор, Магистър „История“, учител по 

История и цивилизации; 

Диана Страхилова Петрова – Заместник директор, Педагог-инженер, Магистър 

„Педагогика на обучението по техника и технологии“, учител по Професионални 

предмети; 

Анелия Благоева Спирова – Главен учител начален етап, Магистър „Начална училищна 

педагогика“, учител в начален етап; 

Елеонора Димитрова Илиева – Главен учител прогимназиален етап, Магистър 

„География“, учител по География и икономика и Човекът и природата; 

Аделина Милчева Николова – Бакалавър „Биология с чужд език“, старши учител по 

Английски език; 

Пенка Николова Владимирова – Бакалавър „ Български език и литература и руски 

език“, старши учител по Руски език; 

Даниела Богомилова Боянова – Магистър „Българска филология“,  учител по Български 

език и литература; 

Ренета Спасова Богданова – Бакалавър „Българска филология“, учител по Български 

език и литература;  

Милена Иванова Миланова – Магистър „Физика и математика“, старши учител по 

Математика, Физика и астрономия; 

Мариела Димитрова Йорданова – Бакалавър „Физика и математика“, старши учител по 

Математика; 

Давид Димитров Тодоров – Магистър „История“, учител по История и цивилизации, 

Философия и Гражданско образование; 

Борислав Бориславов Величков – Бакалавър „Технология на захарта, захарните 

изделия, нишестето и нишестените хидрозолати“, учител по Биология и здравно 

образование, Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда; 

Николай Цветанов Любомиров – Бакалавър „Авиационна техника и технологии“, 

учител по Информационни технологии и Английски език; 

Емил Георгиев Цонев – Инженер, Магистър „Добив на черни метали“, учител по 

Професионални предмети; 

Ралица Методиева Георгиева – Бакалавър „Педагогика на обучението по техника и 

технологии“, учител по Технологии и предприемачество и Професионални предмети; 

Десислава Кирилова Маринова – Бакалавър „Педагогика на обучението по техника и 

технологии“, учител по Технологии и предприемачество и Професионални предмети;  

Борислава Бориславова Борисова – Бакалавър „Педагогика на обучението по 

изобразително изкуство“, учител по Изобразително изкуство; 

Георги Милков Геров – Бакалавър „Педагогика на обучението по музика“, учител по 

Музика; 

Соня Руенова Спиридонова – Магистър НСА, старши учител по Физическо възпитание 

и спорт; 

Веселин Георгиев Пинелов – Магистър НСА, старши учител по Физическо възпитание 

и спорт; 



Румяна Иванова Цветкова – Магистър „Начална училищна педагогика“, старши учител 

в начален етап; 

Екатерина Емилова Стоянова – Магистър „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“, учител в начален етап; 

Мариела Добрева Петрова – Магистър „Начална училищна педагогика“, старши учител 

в начален етап; 

Анелия Пламенова Калева-Василева – Магистър „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“, старши учител в начален етап; 

Ася Валентинова Стоянова – Магистър „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“, учител в начален етап; 

Надя Костадинова Младенова – Магистър „Начална училищна педагогика“, старши 

учител в начален етап; 

Добринка Петкова Денкова  – Бакалавър „Трудово обучение и изобразително изкуство“, 

старши учител в начален етап, възпитател; 

Людмила Асенова Нанкова – Магистър „Руска филология“ и „Начална училищна 

педагогика“, старши учител в начален етап, възпитател; 

Мариана Добринова Новева – Магистър „Педагогика“, старши учител в начален етап, 

възпитател; 

Евелина Иванова Драгомирова – Магистър „Начална училищна педагогика“, старши 

учител в начален етап, възпитател; 

Ивелина Феодорова Георгиева - Магистър „Начална училищна педагогика“, учител в 

начален етап, възпитател; 

Юлия Атанасова Стамболийска – Бакалавър „Социални дейности“, учител в начален 

етап, възпитател; 

Цветелина Павлова Генадиева – Магистър „Начална училищна педагогика“, учител в 

начален етап, възпитател; 

Полина Петева Георгиева – Магистър „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“, учител в начален етап, възпитател; 

Анета Петрова Андреева - Магистър „Начална училищна педагогика“, учител в начален 

етап, възпитател; 

Янка Рангелова Левенова - Магистър „Начална училищна педагогика“, учител в 

начален етап, възпитател; 

Емануил Иванов Врангов – Магистър „Предучилищна педагогика“, старши учител 

подготвителна група; 

Петя Петрова Фиданчова – Бакалавър „Социална педагогика“, учител подготвителна 

група; 

Мария Георгиева Кирилова - Бакалавър „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“, учител в подготвителна група; 

Марияна Георгиева Иванова – Бакалавър „Специална педагогика“, ресурсен учител; 

Красимира Иванова Ангелова – Бакалавър „Логопедия“, ресурсен учител; 

Милена Матеева Димитрова – Магистър „Клинична психология“, Педагогически 

съветник. 

 

 


