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Лична информация

Име
Адрес

Телефон
E-mail

М арияна Петкова

Националност 

Дата на раждане

българин

Трудов стаж

Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на 
работа

07. 2000 г , - 07.2018 г.
Държавен архив -  Велико Търново 
Архивно дело и управление на ДАФ



• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на 
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на 
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

• Дати (от-до)

• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на 
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

•Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация
• Основни предмети/засгьпени 
професионални умения
• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо)

• 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)

Старши експерт в отдел „Комплектуване, НТО и съхранение”
Методическа и контролна дейност във фондообразувателите; издирване, комплектуване, 
НТД на архивни документи и създаване на справочен апарат към тях

05.1985 г. -  06.2000 г.
Държавен архив -  Велико Търново 
Архивно дело и управление на ДАФ

Специалист в отдел „Комплектуване, НТО и съхранение”
Методическа и контролна дейност във фондообразувателите; издирване, комплектуване, 
НТД на архивни документи и създаване на справочен апарат към тях

11.1982 г . -05.1985 г.
ПСОВ -  Велико Търново 
Пречистване на води

лаборант
Изследване на питейни и отпадни води

08.1980 г. -11.1982 г.

КРТА -  Велико Търново
Технологично обезпечаване на производството

Технолог в отдел КТО
Технологично обезпечаване на производството

03.2007 г. -  06.2007 г.; 08. 2008 -10.2008 г. 
Училища „Европа”; Alexander Language School

Английски език

A, А+ европейски езикови нива

09.1975 г. -04.1980 г.
ВХТИ ”Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас

химия

инженер-химик

магистър
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Лични УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Майчин език 

Д руги езици

• Четене
• Писане
• Разговор

• Четене
• Писане
• Разговор

С оциални  ум ения  и 
ком петенции

О рганизационни  ум ения  и 
ком петенции

Т ехнически  ум ения  и 
ком петенции

С видетелство  за  управление

български

Английски език

добро
добро
добро

Руски език
добро
добро
добро

Умения за изграждане и поддържане на добри отношения с колегите в рамките н 
администрацията;; умения за ефективно използване на знания и опит за постигане н 
набелязаните цели; умения за промени на стила и средствата за комуникация и за подбо 
на аргументи така, че да се постигнат набелязаните цели и заадачи; умения да вод 
преговори; умения за точна интерпретация на информацията, получена при словесна 
несловесна комуникация; умения за писмена комуникация.

Умения за определяне на приоритетите, разпределяне на личните задачи и ефективно 
използване на работното време; умения и нагласи за работа по няколко проблема 
едновременно, като намира най-добрата комбинация от решения; умения за разглеждане 
на проблемите в дълбочина; познание и ползване на нормативните актове; умения за 
планиране на текущата работа и ефективното й изпълнение чрез използване на 
натрупаните познания, опит, компютърни умения и информационни технологии.

Умения за работа с персонален компютър, ксерокс.

на  МПС

;
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МОТИВ АЦИОННО писмо

Уважаеми госпожи и господа,

Желая да кандидатствам за обявената от Общински съвет--Велико 

Търново позиция за съдебен заседател в Окръжен съд — Велико Търново за 

следващия мандат, стартиращ от 2020г. Обявената позиция представлява 

огромен интерес за мен, тъй като отдавна се интересувам от работата на 

правораздавателната система и като буден гражданин, желая да сташчаст от 

нея. Интересът ми към длъжността е породен от добрата репутация, с която се 

ползва Окръжен съд — Велико Търново. В живота си съм ставала свидетел на 

много несправедливости, което още повече ме стимулира да се кандидатирам 

за съдебен заседател. Благодарение на работата си, която съм изпълнявала 

повече сЗО години в Държавна агенция „Архиви“ успях да придобия опит в 

работата с хора и управлението на документи. Професионалната ми 

квалификация, опит и личностните ми качества дават основание да смятам, че 

бих допринесла за ефективността и качеството на работа на съдебната система.

Липсата на опит в сферата на правораздаването ме стимулира да 

натрупам нови знания и да се запозная с нови амбициозни хора, като мен.

Вярвам, че ще се справя отлично с отговорната длъжност на съдебен 

заседател. Смятам, че съм подходящ кандидат за тази длъжност, тъй като съм 

отговорна и изпълнявам поетите ангажименти отлично.

Ще Ви бъда благодарна, ако разгледате моята кандидатура и ще се радвам 
на възможността да обсъдим опита ми и плановете ми за развитие.

С уважение:., ....................

Марияна Петкова



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 

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

НАРОДНА АРМИЯ

Уважаема госпожо Петкова,

В отговор на Вашето заявление вх. № 5382/23.07.2019 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.

2019 г.
ДО: Г-жа Марияна Петкова

С уважение:

София 1000, ул. "Врабча" № 1 
S  800-45-06; E-mail: info(a)comdos.bg


