
М О Т И В А Ц И О Н Н О п и с м о 

от Маргарита Николова Пенчева 

гр.Балчик,, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ 

С настоящото мотивационно писмо,изразявам желанието си да 
кандидатствам за длъжността съдебен заседател за РС гр.Балчик.Това представлява 
интерес за мен,тъй като винаги ми е било интересно да науча повече за работата на 
правораздавателната система.Професионалната ми квалификация,опит и личностни 
качества ми дават основание да смятам,че бих допринесла благотворно за 
ефективността и качеството на работата като съдебен заседател.Имам 37 години стаж 
като учител по математика. 

Благодарение на работата ми имам голям опит в общуването с представители 
на различни етноси,от различни възрасти и образование.Отнасям се съвестно и 
отговорно към поетите ангажименти.Имам силно развито чувство за 
справедливост,позитивна и организирана съм.С желание научавам и прилагам нови 
неща в работата си.Вярвам,че ще се справя много добре с отговорната длъжност на 
съдебен заседател,като приложа на практика моя опит и 
професионализъм.Мотивирана съм по отношение на работата и съм готова съм да 
добия специфичните умения за длъжността. 

Вярвам,че ще разгледате моята кандидатура. 

С уважение: 

17.07.2019 

Гр.Балчик Валентина Райнова тел 

Анна Щерева тел: 
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• А /-СОРМАЦИЯ Маргарита Николова Пенчева 

9 България, ф. Балчик.; 

Пол жена | дата на раждане Националност българка 

ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО 
КАНДИДАТСТВАТЕ Съдебен заседател 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

Въведете дати (от - до) 
От 15.09.1978г. до 09.10.1983 учител по математика в ОУ"Хр.Смирненски" с. Оброчище 

От 10.10.1983 до31.08.1985 учител по математика в ЕСПУСъби Дичев" гр.Вълчи дол 

От 01.09.1985 до 01.09.1986 учител по математика в ОСУ"Й.Йовков" гр. Балчик 

От 01.09.1986 до 01.09.1988 учител по математика в ОУКирил и Методий" гр.Балчик 

От 01.09.1988 до 04.09.2015 учител по математика в ОУАнтим 1" гр.Балчик 

• Въведете основни дейности и отговорности 
Преподава уроците по математика и отговаря за усвояването на учебния 
материал .дисциплината на учениците и опазването на тяхното здраве и живот 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

Въведете дати (от - до) Завърших образованието си през 1978г. във ВПИ-гр.Шумен 
Специалност: математик,преподавател по математика 
Степен :Магистър 

л 

Въведете ниво от 
ЕКР ако е 

приложимо 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ К 

Майчин език Български език 

Други езици 

Английски език 

СЛУШАНЕ 

Слушане 

А1/А2 

Четене 

А1/А2 

Участие в разговор 

А1/А2 

ГОВОРЕНЕ 

Самостоятелно 
устно изложение 

А1/А2 

ПИСАНЕ 

А1/А2 

Комуникационни умения Много добри комуникационни умения,придобити по време на дългогодишната ми работа като 
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учител. 

Организационни / управленски Имам организационни умения,придобити по време на работата ми като учител-била съм 
умения класен ръководител и възпитател на група 

Професионални умения Имам опит и добра работа по отношение контрола за спазването на дисциплината-придобит в 
резултат на 37 годишният ми стаж като учитег. 

Дигитални умения 

Обработка на 
информацията 

Комуникация 

САМООЦЕНЯВАНЕ 

Създаване на 
съдържание Сигурност Решаване на 

проблеми 

Свободно ниво на Свободно ниво на Свободно ниво на Свободно ниво на Свободно ниво на 
владеене владеене владеене владеене владеене 

Свидетелство за управление на 
МПС 

Свидетелство за професионална квалификация Серия П-18 №054741 Рег.№ 5638-248/20.12.2018 
.професия Оператор на компютьр,специалност Текстообработване 

• добро владеене на офис пакет (програма за обработка на текс, електронна таблица, 
програма на презентации) 

Други умения шивачество 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ 

Отличия и награди 

Курсове 

Грамота-Учител на годината 2013 

Курс по ИКТ, Курс по Английски език към център за езиково обучение „Варна",курс по Английски език и 
Компютри в Център за професионално обучение към „Стик" ЕООД., курс-„Базови и специфични 
компютърни умения на учители",онлайн курс по английски език по проект"ИКТ в 
образованието",курс"Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП" към СУСв.Климент 
Охридски",курс"Компютьрни презентации" към ДИПКУ-гр Варна 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Въведете списък на приложенията към Вашата автобиография. Например: 
• копие на диплома 
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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 Пенчева, 

В отговор на Вашето заявление вх. № 4879/09.07.2019 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. 

,ц.— 
София, 2019 г. 

ДО: Г-жа Маргарита Николова Пенчева 

9600 гр. Балчик 

София 1000, ул. "Врабча" № 1 
Я 800-45-06; E-mail: infofgcomdos.bg 




