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Мотивационно писмо 

От: Саша Андреева Маринова 
Адрес: гр. Балчик ' 
Тел: 

Уважаеми г-н председател, 

Желая да кандидаствам за обявената от Вас позиция „Съдебен заседател" 
към Районен Съд в гр.Балчик. 

Това, което ме привлече е фактът, че обявената от Вас позиция е в областта, в 
която имам желание да работя. 
Аз съм мотивирана по отношение на работата и съм готова да придобия и да 
бъда обучавана и квалифицирана за съдебен заседател. Смятам, че с моя глас 
„За или Против" ще допринеса за приемане на справедливи решения. 
Завършила съм Икономически Техникум в гр.Силистра през 1976г., 
специалност „Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и 
строителството". 

Благодаря Ви, че разгледахте кандидатурата ми. Очаквам да се свържете 
с мен. 

Данни на лица за препоръки: Диляна Енчева - тел. за връзка: 
Анна Димитрова - тел. за връзка: 

Дата 

С уважение: 
Саша Андреева Маринова 



euro pass 

Автобиография 

Лична информация 
Собствено (и) име (на) / 
Фамилия(и) 

Адрес 

Телефон 

Факс 

E-mail 

Националност 

Дата на раждане 

Пол 

Предпочитана длъжност / Сфера 
на работа 

Трудов стаж 

Дати 

Заемана длъжност или позиция 

Саша Андреева Маринова 

, гр.Балчик, ПК 9600, България 

Мобилен телефон: 

Българка 

Жена 

Съдебен заседател - гражданска позиция 

От 17.09.2017г. до 17.03.2019г. 
От 05.08.2016г. до 05.05.2017г. 

От 02 
От 01 
От 21 
От.21 
От 30 
От 14 
От 01 
От 01 

.07.2015г 

.10.2008Г. 
,06.2004г. 
.1 1.1988г. 
09.1985г. 
04.1980г. 
01.1979г. 
03.1977г. 

до 12 
до 25 
до 01 
до 01 
до 31 
до 22 
до 05 
до 31 

.07.2015г. 

.06.2015г. 
10.2008Г. 
11.2001г. 
05.1988г. 
11.1980г. 
03.1980г. 
12.1978г. 

Социален работник 
Продавач консултант 
Технически сътрудник 
Технически изпълнител 
Счетоводител 

Счетоводител 
Счетоводител 
Счетоводител 
Счетоводител 
Счетоводител 
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;сновни деиности и 
ртговорности 

1ме и адрес на работодателя 

5ид на дейността или сферата на 
забота 

Счетоводна дейност 

Дирекция Социално Подпомагане гр..Балчик 
гр.Балчик, „Валдес arpo" 
с.Соколово, Община Балчик 
гр.Балчик, Община Балчик 
гр.Балчик, 
гр.Балчик, 
гр.Балчик, 
гр.Балчик, 
гр.Главиница, Община Главиница 
с.Белица, Община Тутракан 

ДСП гр. Балчик 
гр.Балчик, „Валдес arpo" 
Алтернатива 2000 ООД 
Община Балчик, гр.Балчик 
Елпром - Термо АД гр.Балчик 
ТПК Наско Боев гр.Балчик 
РПК ф . Балчик 
ДСК гр. Балчик 
ПК Напредък 
Потребителна кооперация 

Образование и обучение 

Дати 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Ниво по националната 
класификация 

През 1976г. завърших Средно образование Техникум по икономика гр.Силистра, 
специалност Икономика, Планиране и Отчетност на промишлеността и 
строителството. 

Счетоводител, Икономист 

Счетоводство, Икономика, Статистика, Политикономия и т.н. 

Техникум по Икономика гр.Силистра 

Счетоводител 

Лични умения и компетенции 

Майчин (и) език (езици) Български 

Чужд (и) език (езици) 

Самооценяване 

Европейско ниво (*) 

Руски език 

Френски език 

Социални умения и компетенции 

Организационни умения и 
компетенции 

Руски език 

Разбиране Разговор Писане 

Слушане Четене Участие в 
разговор 

Самостоятелн 
o устно 
изложение 

Al Al 

Al Al 

(*) Единни европейски критерии за познания по езици 

Организационна личност, с чувство за отговорност, целенасоченост. 
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Технически умения и 
компетенции 

Компютърни умения и 
компетенции 

Артистични умения и 
компетенции 

Други умения и компетенции 

Свидетелство за управление на 
МПС 

Завършен курс Компютърна грамотност 

Завършен курс Администратор 

Допълнителна информация 
Работила съм с програмен продукт „Тонеган" 

Приложения 
1 .Диплома за средно образование 
2. Мотивационно писмо 
3 .CV 
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ ИА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 

ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА 
СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА 

НАРОДНА АРМИЯ 

Уважаема госпожо Маринова, 

В отговор на Вашето заявление вх. № 4186/19.06.2019 г., в което 
отправяте искане да Ви бъде извършена проверка за установяване на 
принадлежност към органите на Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от Закона 
за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия, Ви уведомявам, че: 

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на 
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка и 
към настоящия момент не откри документи, установяващи Ваша 
принадлежност към органите на Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия, съгласно разпоредбите на чл. 25 от 
горецитирания закон. 

ДО: Г-жа Саша Андреева Маринова 

9600 гр. Ьалчик 

С уважение: 

София 1000, ул. "Врабча" № 1 
в 800-45-06; E-mail: info@comdos.hg 

mailto:info@comdos.hg



