
 

танка Колева е пример за личност, 

която във всеки етап от живота си 

допълва знанията, квалифицира се и 

придобива широк набор от 

компетентности, за да просперира и да се 

приспособява в бързо променящата се 

среда. Тя посвещава и ориентира живота си 

в услуга на обществото, което постига чрез 

учене през целия живот.  

Завършва бакалавърска и магистърска 

степен по „Икономика на индустрията“ в 

Университета за национално и световно 

стопанство. Като работещ студент открива, 

че преподаването я привлича, а афинитетът 

й е към дисциплини, свързани с 

управлението на хора. Поради тази причина 

записва докторантура „Управление на 

човешките ресурси“ в УНСС. За кратко 

време успява да се докажа не само като 

преподавател, но и като добър организатор. 

Бързо навлиза в административната работа 

на катедра „Индустриален бизнес“ и е 

предложена за научен секретар. Кариерата 

й се развива в посока – доктор, асистент, 

главен асистент. Води лекции и 

упражнения по дисциплините: 

„Управление на човешките ресурси“, 

„Системи за управление на човешките 

ресурси“, „Мотивационни анализи“, 

„Мотивационни техники“ и 

„Мотивационни практики“.  

През 2013 г. на една от почивките в 

Гърция се запознава с група българи, които 

искат  да  създадат  българско училище  в 

гр. Кавала,  за  да могат децата  им,  да  учат 

 

 

майчиния си 

език, 

традициите и 

обичаите на 

България. 

Предлага 

им да бъде 

полезна в 

административната част, а именно 

подготовката на проекта за кандидатстване 

пред Министерството на образованието и 

науката. В процеса на работа всички са 

много ентусиазирани. Бързо се 

разпространява информацията сред 

българската общност и множество деца 

заявяват желание да се запишат в 

училището. Съвсем естествено и логично 

Станка Колева получава покана да остане в 

Кавала и да преподава в училището. За да се 

включи като преподавател и да оглави 

училището, от нея се изисква да има 

квалификацията „учител“. Затова записва 

във Великотърновския университет „Св. св. 

Кирил и Методий“ допълнителна 

квалификация „учител по икономика“, 

която е в съответствие с магистърската й 

степен. В последствие записва магистърска 

степен „Начална училищна педагогика“ в 

Югозападния университет „Неофит 

Рилски“.  Като възпитаник  на  университета 

изказва признателност към преподавателите 

от катедра „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“ за знанията,  

уменията   и   компетенциите,   които  

С 
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придобива и благодарение на които се 

чувства уверена да застане пред учениците, 

за да им помогне да научат българския език 

и да сбъднат мечтите си. 

„Разбира се все още срещам доста 

затруднения, предвид че дойдох в чужда 

за мен страна, без да знам езика.  В 

началото преподавах на деца, говорещи 

само на гръцки език и много малко 

разбиращи български, но с течение на 

времето придобих, и все още придобивам, 

необходимия ми опит. Най-хубавото е, 

че зад каузата ни застават все повече 

хора, готови да съдействат с всичко 

необходимо. Срещнахме подкрепа от 

община Гоце Делчев и община Хасково, 

които ни помогнаха да оборудваме и 

обзаведем училищата в градовете 

Комотини, Драма и Неа Перамос.  

Финансова помощ получаваме и от 

Министерството на образованието и 

науката на Република България и частни 

дарители“, разказва Станка.  

 

Училището има подписан договор с 

Департамента за езиково обучение – ИЧС 

на СУ „Климент Охридски“ и действащ 

център за „Сертифициране на знанията по 

български език по европейската езикова 

рамка“. Училището изпълнява и роля на 

партньор на българските университети в 

процеса на подготовка на студентите, като 

„отваря вратите си“ за стажанти, които 

искат да проведат практическото си 

обучение в него.  

Студентите от Югозападния 

университет „Неофит Рилски“, желаещи да 

проведат своята практика в БНУ „Свети 

Иван Рилски“, могат да обсъдят тази 

възможност с директора на училището – 

Станка Колева. Предстои откриване на още 

един филиал в град Серес, което е поредното 

доказателство за неуморния труд, воля и 

решителност на Колева и екипа й. Тя 

определя работата, свързана с българските 

деца в чужбина, за изключително 

предизвикателна, мотивираща и интересна. 
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 През годините кариерата на Станка 

Колева се е развивала в много и различни 

посоки – в сферата на спорта, 

образованието, икономиката, но винаги е 

била свързана с хората. Философията на 

Станка Колева за живота е „Учене през 

целия живот“, личностно обогатяване, 

уважение, отдаденост и отговорност към 

обществото, хората и поетите ангажименти. 

Резултат от това са нейните успехи и извън 

ангажиментите й в образованието. Някои, от 

които са: 

- Търговски директор на Amfi stones & 

minerals – производство и търговия на 

декоративни камъни (от 2020 г. до момента). 

- Съдия по баскетбол (от 1999 г. до 

момента), като от 2004 г. е и в национална 

категория. Тази своя кариера стартира в гр. 

Стара Загора, продължава в София и 

понастоящем ръководи мачове от 

първенствата в Република Гърция. Като 

съдия по баскетбол придобива най-високата 

категория, давана в Република България. 

Поверявани са й мачове от всички възрасти 

в страната, включително мъжкия 

баскетболен „Мач на звездите“ през 2008 г. 

- Търговски представител за София и 

Югозападна България на фирма „ММоторс 

АД (в периода 2004 – 2008 г.). 

Социалната и професионална 

ангажираност на Станка Колева проличава 

от членствата и научната й продукция: 

- член на Съюза на учените в 

Република България; 

- член на Асоциацията на 

преподавателите по икономика и 

управление в индустрията; 

- член на Асоциация на българските 

училища в чужбина; 

-  автор на над 30 научни публикации 

– доклади, статии, студии, учебни 

помагала. 
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