
МОТИВАЦИОННО писмо 
от 

Мария Иванова Панайотова, ЕГН: 

С настоящото мотивационно писмо изразявам желанието си да кандидатствам за 
длъжността съдебен заседател за съдебния район на Окръжен съд- Добрич, съгласно 
процедурата, която е публикувана на електронната страница на Община Балчик. 

Позицията, за която кандидатствам ме привлече с това, че е в сферата на правото и 
правораздаването, в която ми е било мечта да работя. Неслучайно и двете си дъщери 
съм насочила да се развиват и работят в тази област. Винаги с интерес следя техните 
разговори, свързани с професията на юриста. Същевременно аз самата имам силно 
развито чувство за справедливост, претежавам добри комуникативни умения, общувам 
безпроблемно с представители на различни етноси, пол, възраст и образование. Към 
настоящия момент съм пенсионер и имам достатъчно свсбодно време, така че за мен 
ще е изключително удоволствие да бъде съдебен заседател. 

Искрено се надявам да одобрите моята кандидатура! 

С уважение, 

/М. Панайотова/ 



Е В Р О П Е Й С К И 
Ф О Р М А Т Н А 

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Име 

Адрес 

Телефон 

Факс 

E-mail 

Националност 

Дата на раждане 

ТРУДОВ СТАЖ 

•Дати (от-до) 
• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

• Заемана длъжност 
• Основни дейности и отговорности 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

1 С Тр_ Автобиография 
[ФАМИЛИЯ, други имена ] 

МАРИЯ ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА 

ГР. БАЛЧИК,' 

българска 

01.09.1972г. до 01.09.1976г. учител в ОУ "Кирил и Методий"-гр. Балчик; 
01.04.1980г. до 01.07.1985г. акушерка в Окръжна болница- гр. Добрич; 
02.07.1985г. до 2001г. акушерка в Районна болница- гр. Балчик; 
2001г. до 30.06.2014г. собствен бизнес; 
01.07.2014г. до 01.05.2018г.- акушерка в "МБАЛ-Балчик"; 
към настоящия момент-собствен бизнес. 

[Добавете отделен параграф за всеки курс, който сте завършили, като започнете с 
последния.] 
До 1972г. СПТУ "Христо Ботев"- гр. Балчик; 
До 1979г. Институт за полувисши медицински кадри- гр. Варна 

акушерка 

бакалавър 

За повече информация: 
www.cedefop.eu.int/transparency/ 
europa.eu.int/comm/education/index_en.html 
eurescv-search.com/ 

http://www.cedefop.eu.int/transparency/


УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
~о^добити в жизнения път или в 

професията, но не непременно 
яостоверени с официален документ 

или диплома. 

МАЙЧИН ЕЗИК 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 

• Четене 
• Писане 

• Разговор 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Съвместно съжителство с други 
хора в интеркултурно обкръжение, в 
ситуации, в които комуникацията и 

екипната работа са от съществено 
значение (например в културата и 

спорта) и др. 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация, управление и 
адмистрация на хора, проекти и 

бюджети в професионалната среда 
или на доброволни начала (например 
в областта на културата и спорта) 

у дома и др. 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Работа с компютри, със специфично 
оборудване, машини и др. 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА М П С 

български 

[Език] руски език 
ДОБРО 

ДОБРО 

ДОБРО 

ПРИТЕЖАВАМ КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ. ИМАМ НЕОБХОДИМИТЕ ЗНАНИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ ДА 
ОБЩУВАВАМ С ХОРА от РАЗЛИЧНИ ЕТНОСИ и ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ. ПРИТЕЖАВАМ 41 г. СТАЖ В 
СОЦИАЛНАТА И ЗДРАВНАТА СФЕРА. 

ПРИТЕЖАВАМ СИЛНО РАЗВИТО ЧУВСТВО ЗА ОТГОВОРНОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ. ЛЮБОЗНАТЕЛНА 
с ъ м . ИМАМ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ УЧА, НЕЗАВИСИМО ОТ ВЪЗРАСТТА. ОТНАСЯМ СЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
СЪВЕСТНО към ПОЕТИТЕ ОТ МЕН АНГАЖИМЕНТИ 

Работа е компютър 

Притежавам свидетелство за управление на МПС 

Подпис: 

2 стр. Автобиография 
[ФАМИЛИЯ, други имена ] 

За повече информация: 
www.cedefop.eu.int/tfansparency/ 
eurapa.eu.int/comm/education/index_en.html 
eurescv-search.com/ 

http://www.cedefop.eu.int/tfansparency/


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 Панайотова, 

В отговор на Вашето заявление вх. № 8872/13.11.2019 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 Мария Иванова Панайотова 

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




