
Община
Населено 

място

Училище/Детска 

градина
Трите имена на лицето

Правоспособност/специал

ност и професионална 

квалификация по диплома

Актуален статут 

(безработен учител, 

пенсиониран учител, 

студенти по 

съответната 

специалност и др.)

Адрес и телефон за контакт

Берковица Берковица 1. ОУ "Н.Й.Вапцаров" Ирина …  Славчева НУП пенсиониран учител

гр. Берковица, ул. "Хаджи Димитър 

№ ...,  тел……

Берковица Берковица Трето ОУ "Иван Вазов" Цвета  ...  Славкова НУП пенсиониран учител  ул."Сливница" №... тел: 0888….

Марияна ... Константинова НУП пенсиониран учител

ж.к.Заряница  бл. №17   ап….  

тел:08840….

Любка ... Живкова НУП пенсиониран учител

ж.к.Заряница  бл.№..   ап.4  

тел:088…

Теменужка ... Крумова ФВС пенсиониран учител

ж.к.Заряница  бл.№...  ап….  тел: 

089...

Тодорка ... Кирова български език пенсиониран учител

 ул."Тодорини кукли" №..., тел: 

088…

Вяра ... Лилова български език пенсиониран учител

ж.к. Изгрев, бл..№...   ап….  тел: 

088…

Венка ….. Филипова

История и Български език и 

литература пенсиониран учител ул. "Тимок" .., ап….

Маргарита ….. Пешева

География, Биология и ЗОО, 

Химия и ООС пенсиониран учител "Рила" …..

Берковица с.Замфирово

ОУ "Св.Св.Кирил и 

Методий" Младенка ... Манчева

начален учител с профил 

ФВС пенсиониран учител

с. Замфрово, ул. Васил Левски"...1, 

тел.08….

Маргарита ... Пешева

Биология, Химия и 

География пенсиониран учител

гр. Берковца, ул. "Рила" № …., 

088……

Тодорка ... Кирова БЕЛ пенсиониран учител

гр. Берковица, ул. "Тодорини 

кукли"..., тел.088…

Васил ... Ташев ФВС пенсиониран учител

гр.Берковица,жк"Изгрев" бл.1,ет... , 

тел. 089…

Банка кадри за заместващи учители 

по Национална програма "Без свободен час"   -  информация към 01.08.2021 г.
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Зоя ... Димитрова Математика и Физика пенсиониран учител

с. Замфирово, ул. "Дамян 

Арсенов"№..., тел.08…

Цветанка ... Илиева

Изобразително 

изкуство,Труд и техника, 

Информационни технологии пенсиониран учител

гр.Берковица, ул. "Николаевска" ..., 

тел.089...

Бойчиновци Бойчиновци СУ "Васил Левски" Георги ... Първанов НУП пенсиониран учител

гр.Монтана, ул."Н.Сапунджиев" 

№.., 088…

Бойчиновци Лехчево

СУ "Св.Св.Кирил и 

Методий" Мариета ... Ангелова

начален учител;начална 

училищна педагогика пенсиониран учител

с.Лехчево ,ул. "Паисий 

Хилендарски"№.., тел. 087….

Бойчиновци Владимирово ОУ "Вл.Минчев" Румяна ... Илиева учител начален етап пенсионеран учител 8788…

Цеца ... Стоянчова

учител по математика и 

физика пенсионеран учител 8844…

Вършец Вършец СУ "Иван Вазов" Ангелина ... Йонина учител по руски език пенсиониран учител

гр. Вършец, ул. "Ал. 

Стамболийски"; 08….

Лазарина ... Кючукова учител по химия и биология пенсиониран учител

гр. Вършец, бул. "България" № …., 

ет….; 0895..

Иван ... Стаменов начален учител пенсиониран учител

гр. Вършец, ул. "Република" № ….; 

087...

Николай ... Николов

учител по физика и 

математика безработен учител

гр. Вършец, ул. "Стефан Караджа" 

№ ….; 095…..

Иво ... Ангелов

учител по изобразително 

изкуство безработен учител

гр. Вършец, ул. "Република" № ..., 

ет….., ап….; 0878…..

Иван ... Стаменов начален учител безработен учител

гр. Вършец, ул. "Република" № ….; 

087…..

Надя ... Върбанова

учител по история, 

психология безработен учител

гр. Вършец, ул."Ал. Стамболийски" 

№ ….; 0899...

Мариета ... Заножка

учител по история и 

география безработен учител

гр. Вършец, ул. "Патриарх 

Ефтимий" № ...; 08…

Ваньо ... Пеев

учител по физическо 

възпитание и спорт безработен учител

гр. Вършец, ул. "Христо Ботев" № 

...; 0879…..

Румяна ... Несторова учител по математика пенсиониран учител

гр.Вършец, ул.,,Елена Теодосиева" 

….; 08…..

Валери …. Филипов

учител по физическо 

възпитание и спорт пенсиониран учител гр.Вършец, ул. ,,Поп Исай"….

Лили …. Димитрова учител по БЕЛ пенсиониран учител гр.Вършец, ул. ,,Хисаря"….;  08….

Русим ... Русимов начален учител пенсиониран учител

гр.Вършец, ул.,,Цар Симеон" ...; 

089….

Дора ….. Янчева начален учител пенсиониран учител

гр.Вършец, ул.Христо 

Смирненски"….; 087….

2021



Лиляна ….. Петрова

учител по физическо 

възпитание и спорт пенсиониран учител

гр.Вършец, ул.,,Тодорини 

Кукли"….; 08…..

Вълчедръм Вълчедръм Второ ОУ "Иван Вазов" Ладиела ... Генинска

педучилищна и начална 

педагогика пенсиониран учител

гр.Вълчедръм, ул. " Битоля" №…..., 

тел.:08…

Георги 

Дамяново

с.Георги 

Дамяново ОУ "Отец Паисий" Мариета ... Михова начален учител пенсиониран учител с.Говежда :тел. 088….

Лом Лом СУ "Димитър Маринов" Цветана ... Славкова

учител по ИИ и трудово 

обучение пенсиониран учител

гр. Лом,  ул. “Пристанищна” № ...,     

вх…., ет. .., ап. ...;тел.: 0888

Мимоза ... Миланова

учител по БЕЛ, немски език 

и ФВС пенсиониран учител

гр. Лом,  ул. "Младенова" № ...;                   

тел: 08….

Грозденка ... Ангелова начален учител пенсиониран учител

гр. Лом,  ул. "Яне Сандански" №,                               

тел.: 0878

Анета ... Кирилова начален учител пенсиониран учител

гр. Лом, ул. "Алмус" № ...                      

тел.: 088….

Наташа ... Петрова начален учител пенсиониран учител

гр. Лом, ул. “Пристанищна” № ….,     

вх. Б, ет. …., ап. ...;                  тел.: 

089...

Арсенка …. Александрова

Руска филолгия; Трудово 

обучение пенсиониран учител

град Лом, ул. "Ст. Хаджийски" № ..., 

08……

Мими …. Димитрова

Начален учител; Българска 

филология пенсиониран учител

град Лом, “Дунавска ” № 65, вх. В, 

ап. ..., 08….

Марианка …. Тодорова Руска филология; История пенсиониран учител

град Лом, ул. "Бузлуджа" № …., 

0….

Лом с.Замфир ОУ "Кирил и Методий" Марияна ... Иванова начален учител пенсиониран учител

ул."Пристанищна" №..., вх..., ет…., 

ап…., тел.08….

Розалина ... Опрова начален учител пенсиониран учител

ул."Стефан Караджа" №…., вх.А, 

ап….., тел.0876...

Юлия ... Софрониева учител по математика пенсиониран учител

ул.Пристанищна" №..., вх.Г, ет..., 

ап…..0, тел.088…

Ирена ... Славчева

учител по изобразително 

изкуство безработен учител

гр.Лом, ул.Дунавска" №..., 

тел.087…..

Иванка ... Александрова учител по математика; пенсиониран учител

с. Лехчево, ул. "Сава Раковски",  

№..., 089….

Мариета ... Ангелова начален учител пенсиониран учител

с.Лехчево ,ул. "Паисий 

Хилендарски"№..., тел. 087.
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Силвия  ...  Димитрова начален учител пенсиониран учител

гр.Лом, ул."Пристанищна" №..., 

вх.в, ет…., ап..., тел.088….

Лом Лом II ОУ "К. Фотинов" Милчо ... Милов начален учител пенсиониран учител Лом, ул."Кубадин", ...; 088….

Йорданка ... Калчева начален учител пенсиониран учител Лом, ул."Вл.Заимов", 1….

Емилия ... Рангелова детска учителка пенсиониран учител

Лом, ул. С.Хаджийски, ... 

тел.0897…

Емил ... Господинов учител по ФВС пенсиониран учител Лом, ул. "Г .Кирков",…

Радичка ... Найденова начален учител пенсиониран учител

Лом, ул. С. Караджа, ..; 

тел. 088...

Иванка ... Икономова детска учителка пенсиониран учител гр. Лом, Славянска ...; тел. 086…

Лом Лом ІV ОУ "Христо Ботев" Наташа ... Славчева начален учител пенсиониран учител гр. Лом, ул. "Ф. Тотю" ..., тел: 088…

Юлия ... Софрониева

учител по математика, 

физика, трудово обучение и 

физическо възпитание пенсиониран учител

гр. Лом, ул. "Пристанищна" .., тел: 

088…..

Цветана …. Славкова

учител по ИИ и трудово 

обучение пенсиониран учител

гр.Лом .,ул.Пристанищна 

№...,вх...,ет...,ап….,   тел.088…

Мимоза ….. Миланова

учител по БЕЛ,немски език 

и ФВСи информационни 

технологии пенсиониран учител

гр.Лом .0,ул.Младенова №...   

тел.088….

Гинка ….. Лозанова детски и начален учител пенсиониран учител

гр.Лом,.ул.Бунар Хисар № 

..тел.08…..

Димитър …. Димитров

учител история,география и 

ФВС,биология, химия пенсиониран учител гр.Лом,..,ул.Софийска ... тел.087….

Грозденка …. Ангелова детски и начален учител пенсиониран учител

гр.Лом, ул.Яне Сандански 

№...тел.08….

Анета ….. Кирилова детски и начален учител пенсиониран учител гр.Лом,.ул.Алмус №..., тел.08….

Николай ….. Иванов детски и начален учител пенсиониран учител

гр.Лом, ул. Възраждане 

№...,тел.089….
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Лом Лом

Профилирана гимназия 

"Найден Геров" Цветанка ... Евтимова българска филология пенсиониран учител Лом, "Цар Симеон" ...;  тел: 0….

Весела ... Йорданова

1.учител по химия; 2.учител 

по физика пенсиониран учител

Лом, "Дунавска" ... вх.В ет….; тел. 

0882…..

Екатерина ... Иванова българска филология пенсиониран учител Лом, "Славянска" 53а, тел. 088…..

Валентина ... Игнатова

философ; учител по 

философия пенсиониран учител Лом, "Дунавска" ... вх.А, тел. 0878...

Лом Лом

Професионална гимназия 

по производствени 

технологии Маргарита ... Борбелова История и цивилизация пенсиониран учител

гр. Лом, ул. "Цар Симеон" №..., 

тел.0882…

Ени ... Костадинов

Информационни 

технологии, инж. Подемно-

транспортна, строителна и пенсиониран учител

гр. Лом, ул. "Дунавска" №..., 

тел.088…

Даниела ... Петкова

инж. Двигатели с вътрешно 

горене пенсиониран учител

гр. Лом ул."Славянска" …., вх. А,  

Ап. 12 тел.0885….

Боряна ... Бечева

Икономика, машинопис и 

стенография пенсиониран учител гр. Лом, ул."Борил" №, тел. 087….

Марийка …. Първанова

инж. Технология на 

машиностроенето и 

металорежещи машини пенсиониран учител

гр. Лом ул."Дружба" №…. тел. 

089….

Снежанка …. Вашкова

машинен инженер  

Селскостопанска техника пенсиониран учител гр. Лом ул."Пирот" № ... тел. 08….

Румен …. Вашков

машинен инженер  

Селскостопанска техника пенсиониран учител гр. Лом ул."Пирот" №... тел. 089….

Монтана Монтана

Първо основно училище 

"Св.св.Кирил и 

Методий" Лилия …. Първанова НУП пенсиониран учител 889….

Миланка …. Илиева НУП пенсиониран учител 8885….

Христо …. Герасков Учител по ФВС пенсиониран учител

гр.Монтана, ул."В.Търново" №…., 

тел: 088….

Лилия …. Костадинова Учител по ФВС пенсиониран учител гр.Монтана, ул."Иван Вазов" №….

Наташа …... Кръстева НУП пенсиониран учител

гр.Монтана, ж.к. Плиска 3, вх…., ет. 

….. Ап..., тел:088…
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Диляна  …. Йорданова Учител по математика пенсиониран учител

гр.Монтана, ул.  Веренишка № ...,              

тел:088………

Монтана Монтана

Второ СУ "Никола 

Вапцаров" Ани ... Конова начален учител пенсиониран учител 8859….

Виолета ... Захариева учител по музика пенсиониран учител 8944….

Маргарита ...  Иванова начален учител пенсиониран учител 8787….

Венка ...  Георгиева начален учител пенсиониран учител 8781….

Мариана . Ангелова учител по БЗО и ХООС пенсиониран учител 88…..

Монтана Монтана ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Здравка . ...Дакова География Пенсиониран учител

гр. Монтана, ул. „Янтра”, №.., ет…., 

тел. 088…

Цветана …. Тодорова Български език и литература Пенсиониран учител

гр. Монтана, ул. „Райна Княгиня”, 

№.., ап. ..., тел. 088…

Ренета ….. Борисова Начална училищна педагогикаПенсиониран учител

гр. Монтана, ул. "Панайот Хитов" 

№ ..., в. Б, ап. ..., тел. 08…

Ваня …. Маджарова Начална училищна педагогикаПенсиониран учител

обл. Монтана, гр. Върщец, ул. 

"Шипка" № ..., тел. 088..

Росица ….. Вълчарова Начална училищна педагогикаРаботещ учител

гр. Монтана, ул. „Камен Цанов”, 

№..., ап. .., тел. 08…

Ваня …... Генова Българска филология Пенсиониран учител

гр. Монтана, ул. "Велико Търново" 

№..., тел. 088….

Монтана Монтана IV ОУ "Иван Вазов" Цветана …. Тодорова Учител по БЕЛ пенсиониран учител гр. Монтана,    тел. 088….

Елена …. Якимова Учител по БЕЛ пенсиониран учител гр. Монтана      тел. 0088….

Иванка ….Орешкова Учител по БЕЛ пенсиониран учител гр. Монтана,  тел. 08….

Цветана …. Михайлова 

Учител по история и 

философия пенсиониран учител Монтана,    тел. 0886….

Здравка …. Дакова Учител по география пенсиониран учител  Монтана     тел. 0988….

Монтана Монтана Пето ОУ "Христо Ботев" Цветана ... Тодорова

учител по български език и 

литература и руски език пенсиониран учител 

Монтана, ул. Райна Княгина № ..., 

ап. ...  GSM 088...              
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Жанета ... Петрова начална педагогика пенсиониран учител 

Монтана, ул. Раковски № ... вх. А, 

ап. ….                   GSM 08...             

Пламка ….. Николова педагогика пенсиониран учител тел.089….

Девиния ….. Тодорова учител по математика пенсиониран учител тел.08…

Монтана Монтана

Шесто СУ "Отец 

Паисий" Жанета ... Петрова Начален учител пенсиониран учител

гр. Монтана, ул. "Раковски" №.., ап.. 

тел: 087...

Веселина ... Иванова Начален учител пенсиониран учител

гр. Монтана, бул. "Хаджи Димитър" 

№ ... тел: 08...

Анжела ... Димитрова НУП действащ учител

гр. Монтана, жк. "Младост -1", бл.2, 

вх.., ап...  тел: 088...

Заряна ... Веселинова НУП - АЕ действащ учител

гр. Монтана, ул. "Цар Самуил" № ... 

тел: 08799..

Наташа ...- Александрова Биология и химия действащ учител

гр. Монтана, жк. "Младост -2", бл..., 

вх.В, ап..  тел: 089..

Катя ... Джокова БЕЛ пенсиониран учител

гр. Монтана, ул. "П. Парчевич" № .. 

тел: 096..

Петко Джоков История действащ учител

гр. Монтана, ул. "П. Парчевич" № .. 

тел: 096/5..

Здравка ... Дакова География пенсиониран учител

гр. Монтана ул. "Янтра"  №... тел: 

0885..

Венета ... Манова математика пенсиониран учител

гр. Монтана, ул. "Ст. Стамболов" № 

... тел: 088...

Мариана ... Димитрова физика и химия действащ учител

гр. Монтана, ул. "Странджа"№ ..., 

тел: 088…

Найда ... Илиева

Биология и здравно 

образование и химия безработен учител

с. Крапчене, ул. "Клокотница" №..., 

тел. : 089…

Венета ... Аврамова История и НУП пенсиониран учител

гр. Монтана, Младост-2, бл…., 

ап…. - 08...

Цветанка …. Петренова Начална педагогика пенсиониран учител

гр. Монтана, Младост-2, бл….., 

ап…. - 0885….
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Илиянка ... Георгиева НУП пенсиониран учител

гр. Монтана, Плиска, бл..., ап... - 

0888…

Тереза ... Маркова Начална педагогика пенсиониран учител

Монтана, ул.22-ри 

Септември, ... 0886….

Ваня ... Велкова -К… Българска филология пенсиониран учител

Монтана, ул.К. Цанов, ...

ап….. 0886….

Монтана Монтана

VII СУ "Йордан 

Радичков" Бисер ...  Любенов

Учител по ФВС, треньор по 

футбол треньор 8883..

Дилян ... Иванов Треньор по футбол треньор 8875…

Маруся ... Янчева

Учител по история и 

цивилизация и философия пенсиониран учител 8867….

Петрана ... Колова

Учител по ИИ и труд и 

техника пенсиониран учител 8851…

Юлия …. Първанова Учител по английски език пенсиониран учител

ж.к."Младост 1",бл….,вх...,ап….    

тел.0894…

Пламен …. Манчев Учител по БЕЛ Възпитател 089…

Лозанка …. Георгиева Учител по ХООС Гл. възпитател 088….

Монтана Монтана ПГПЧЕ "Петър Богдан" Катя ... Петрова

Немска филология, учител 

по немски език и 

литература, Втора пенсиониран учител Монтана, ул "Янтра" ...,  тел.089….

Цветана ... Михайлова

Учител по история и 

филосафия пенсиониран учител

Монтана,ул."Неофит Рилски" 

….тел.088….

Нели ... Иванова

Учител по руски език и 

литература пенсиониран учител

Монтана, ж.к."Плиска", бл.…., вх.В, 

ап…., тел.088….

Елена ... Якимова

Българска филология, 

учител по БЕЛ и втора 

специалност история пенсиониран учител

Монтана, ул."Св.Кл.Охридски"…., 

ап.15, тел.088….

Надка …. Тотева

Математик, преподавател в 

средни училища пенсиониран учител

Монтана, ж.к."Младост"бл.…., 

вх.А,ап.15, тел.088….

Никола …. Тотев Учител по физика пенсиониран учител

гр.Монтана, ж.к."Младост"бл.…., 

вх.А,ап.…., тел.0885….

Здравка …. Дакова Учител по география пенсиониран учител Монтана, ул."Янтра " …. тел.088….
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Маруся …. Янчева

Учител по история, втора 

специалност философия пенсиониран учител

Монтана, ж.к."Младост 2" бл.11-2, 

вх.Е,ап.…., тел.088….

Боряна …. Ангелова Учител по математика пенсиониран учител

Монтана, ул."Н.Вапцаров "…., 

тел.088….

Горан …. Бонов

Учител по физика и 

астрономия пенсиониран учител

гр.Монтана, ул."Марица" …., ап.3, 

тел.0885….

Емилия ….Богданова Учител по биология и химия пенсиониран учител

гр.Монтана, ул."Васил Левски"…., 

тел.0878….

Олга …. Първанова Учител по ФВС пенсиониран учител

гр.Монтана, ж.к."Младост 1" бл..., 

вх..,ап..., тел.09…

Венета ... Аврамова

Учител по история и 

цивилизация пенсиониран учител

гр.Монтана, ж.к."Младост 2" бл..., 

вх...,ап…., тел.0…

Монтана Монтана ФСПГ "В. Левски" Маруся …. Янчева

История и философия; 

учител по история и 

философия; пенсиониран учител Монтана, бл.….; вх.Е; ап.16; 088….

Соня …. Борисова

Счетоводна отчетност; 

Икономист-счетоводител; 

учител по икономически и пенсиониран учител

Монтана; бул. Трети март …., ет.3; 

088….

Таня …. Димитрова

Руска филология; Учител по 

руски език; Педагогика; пенсиониран учител

Монтана, ул. Бачо Киро №….; тел. 

0888….

Елена …. Русинова

Счетоводна отчетност; 

Икономист-счетоводител; 

учител по икономически и пенсиониран учител

Монтана, ул. Стамен Илиев № ….; 

тел.:088….

Милка …. Стоименова

История и физическо 

възпитание; учител по 

история; пенсиониран учител

Монтана; ул. Опълченска ….; 

0889….

Стефка …..Тафраджийска

Политикономия; 

Икономист; учител по 

икономически дисциплини пенсиониран учител

Монтана; ул. В. Търново….; ет.5; 

ап. 21; 088….

Нелима ... Георгиева Учител по математика пенсиониран учител

гр. Монтана, ул. „Панайот Хитов” 

..., ап. ..., тел.: 088…..

Петьо ….Петков Учител по математика пенсиониран учител

гр. Монтана, ул. “Опълченска” № ..., 

тел.: 088….

Ваня ….. Генова Учител по БЕЛ пенсиониран учител

гр. Монтана, ул. “Велико Търново” 

..., тел.: 088….

Чипровци Чипровци ОУ "Петър Парчевич" Йорданка ... Петкова Учител по математика пенсиониран учител

гр. Чипровци, ул. "Д. Благоев", 

№…., тел. 088….

Снежана ... Трифонова Учител в начален етап пенсиониран учител

гр. Чипровци, ул. "Точо войвода" № 

…., тел. 088….

Антоанета ... Костова Учител по история и БЕЛ пенсиониран учител

гр. Чипровци, ул. "Христо 

Смирненски" № …., 087….
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Иванка ... Заркова Учител по физика пенсиониран учител

гр. Чипровци, ул. "23 септември" № 

…., 0886….

Никола ... Николов

Учител по химия, биология 

и човекът и природата пенсиониран учител

гр. Чипровци, ул. "23 септември" № 

…., 0898….

Якимово с. Якимово СУ "Д-р П. Берон" Маргарита …. Здравкова

Учител по география- 

магистър, биология и химия- 

бакалавър Пенсиониран учител

с. Якимово, ул. "Г.Димитров"№..., 

тел. 089…

Румянка …. Апостолова

Начална училищна 

педагогика- начален учител Пенсиониран учител

с. Комощица, ул. "Гладсон"№..., 

тел.089….

Монтана Монтана ДГ №2 "Незабравка" Стефани …... Георгиева средно общо образование

студент по ПНУП - 5 

семестър

гр.Монтана, ул.Гоце Делчев ...; 

тел.088…

Монтана Монтана ДГ № 6 "Слънце" Бисерка ….Георпгиева Учител - ПУПЧЕ, бакалавър

учител, работещ по 

заместване в ДГ № 6

гр. Монтана, ул. "Парчевич", А, 

….….; 088….

Петя …. Георгиева

/педагог, детски и начален 

учител/ПНУП безработен учител жк Пъстрина, бл. .. вх. ..., ап...; 08…

Монтана Монтана ДГ 7 "Приказен свят" Светла …. Начева

ПНУП - все още без 

диплома

безработна от 

01.06.2019 г.

Монтана,Плиска-…., вх.Б, 

ап.31,087….

Вълчедръм Вълчедръм ДГ "Патиланци" Диана ... Милчова детска учителка пенсиониран учител

гр. Вълчедръм, ул. Юрий Гагарин, 

№ ..., 0898….

Сълзана ... Симеонова детска учителка пенсиониран учител

гр. Вълчедръм, ул. Адалберт 

Антонов, № ..., 0886….
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