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М О Т И В А Ц И О Н Н О п и с м о 

Парешка Симеонова Медарова 
Балчик 

Уважаеми г-не / г-жо, 

С настоящото мотивационно писмо изразявам желанието си да 
кандидатствам за длъжността съдебен заседател в районен съд Балчик. 

Позицията на съдебен заседател ме заинтересува с това, че мога да бъда 
полезна на обществото. Позицията сама но себе си е много интересна. Това, 
което ме привлече, е фактът, че обявената позиция е в облас тта на 
правораздаването, в която имам желание да работя. 

Имам добри комуникативни умения, общувам безпроблемно с 
представители на различни етиоси, от различна възраст, пол и образование. 
Благодарение на работата си, съм придобила опит в работа та с хора , а също 
и управление па документи. 
Отнасям се отговорно спрямо ангажиментите, които съм поела. Имам силно 
развито чувство за справедливост. 

Вярвам , че ще се справя отлично с отговорната длъжност пи съдебен 
заседател. 

С уважение, 
Парешка Медарова 



Автобиография 

Лична информация 

Име 
Постоянен адрес 
Телефон 
E-mail 
Националност 
Дата на раждане 

Парешка Симеонова Медарова 
гр. Балчик, 

Българска 

Трудов стаж 

Период 
Работодател 
Заемана длъжност 

Период 
Работодател 
Заемана длъжност 

Период 
Работодател 

Заемана длъжност 

Период 
Работодател 
Заемана длъжност 

06. 2008-05 . 2016 
ДСП - ДСХИ, община Балчик 
Технически изпълнител - главен готвач 

09. 2003-06 . 2007 
ПГ за КОС „Алеко Константинов", гр. Балчик 
Учител по теория и практика на кулинарната продукция 

04. 1987-10.1999 
Ученически лагери към Областен народен съвет гр. Добрич, 
база „Ифка" гр. Балчик 
Управител 

07. 1976-06.1986 
ДСК „Отдих и туризъм", гр. Балчик 
Главен готвач 

Образование и обучение 

Период 
Име на училището 
Специалност 

Период 

Име на училището 

Специалност 

1988-1990 
„Димитър Благоев", гр. Добрич 
Икономист-счетоводител 

1977 
Централна школа за повишаване квалификацията на 
изпълнителните кадри в отдиха и туризма, гр. Пловдив 
главен готвач - кулинар 

Период 
Име на училището 
Специалност 

1972-1976 
Техникум по хранителна промишленост, гр. Балчик 
готвач 



Умения и компетенции 

Майчин език Български 
Други езици Руски, Немски 

Лични и социални качества 

Комуникативна личност, притежаваща умения за работа в екип и работа с различни 
групи хора. С отговорност към поетите ангажименти и желание за лична изява. Освен 
това съм позитивен човек и винаги в добро настроение. 



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 Медарова, 

В отговор на Вашето заявление вх. № 5806/ 05.08.2019 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 Парешка Симеонова Медарова 

9600 гр. Балчик 

С 

София 1000, ул. "Врабча" № 1 
Я 800-45-06; Е-таН: info@comdos.hg 
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