
42ГЕОГРАФСКИ ВЕСТИ       ПОРТРЕТИ

6/2007     www. geography.iit.bas.bg

Г-жа Генка Христова Минчева е  родена
на 12.10. 1960 г. в с. Пет могили, община Но-
ва Загора. Завършила е  специалност  геог-
рафия на ГГФ при СУ „Св. Кл. Охридски“.
Работила е като учителка по география в
с.Медвен, общ. Котел, в гр. Сухиндол и с.
Водолей, общ. Велико Търново. От 1993 г.  до

днес е учителка в ПМГ „В. Друмев“, Велико
Търново. През 1990 г. придобива  втори клас
квалификация, а през 1997 г. – първи. Авторка
е на  методически  статии, публикувани  в
списание „Обучението по география“ в пе-
риода 1994-2004 г. Участвала е в редица ква-
лификационни курсове и национални научно-
практически конференции. През 1999-2000 г.
е хонорован преподавател към ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“, а от 1994 г. до настоящия
момент е базова учителка към същия универ-
ситет.

През  декември 2005 г. Г. Минчева получи
наградата „Св. Ив. Рилски“, грамота и сре-
бърна монета „Исус Христос – Вседържател“
от конкурса  „Достойните  българи на 2005 г.“
във връзка с организиран от нея и нейните уче-
ници  благотворителен концерт в памет на уче-
ничката Катя Гайдарова.

Нейни ученици редовно участват във всич-
ки национални състезания и олимпиади по ге-
ография. На третата национална олимпиада
по география, проведена във Велико Търново
(28-29.04.2007 г.), ученикът на Г. Минчева Иван
Пламенов Ганев стана лауреат сред участни-
ците  в групата IХ–ХII клас. За постигнатите
многобройни успехи и дългогодишна цялост-
на високопрофесионална трудова дейност в
системата на народната просвета, по предло-
жение на  родителския комитет на учениците
от ХII „е“ клас и училищното настоятелство
на ПМГ „В. Друмев“, Велико Търново и по
случай 24 май — Деня на славянската писме-
ност и култура, Генка Минчева беше награде-
на от МОН с наградата  „Неофит Рилски“.

ГЕНКА  ХРИСТОВА МИНЧЕВА —

УЧИТЕЛ   ПО   ГЕОГРАФИЯ
В ПМГ  „ВАСИЛ ДРУМЕВ“,

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПОЛУЧИ   НАГРАДАТА

НА  МОН  „НЕОФИТ РИЛСКИ“

ЧЕСТИТО !


