
АВТОБИОГРАФИЯ

на Полина Кенарова, адрес:
телефон за контакт: e-mail:

Родена съм в град х на
Завършила съм средно образование през 1997 г. в Природо-математическа 

гимназия „Васил Друмев“ гр.Велико Търново е профил математика. Омъжена, е две 
деца -  на 16 и 20 години.

Трудовият ми стаж започна в „Аркус“АД гр.Лясковец , където работих в 
периода 2001 г. -  2006 г. Основната дейности, която съм извършвала: определяне 
качеството на детайлите.

През 2006 г. започнах работа в охранителна фирма „СОТ“ЕООД като дежурен 
охранител в търговски обекти. Основни дейности: предотвратяване или пресичане на 
противоправно посегателство спрямо охраняваното имущество в обекта, и извършване 
и контрол на установен пропускателен режим, по начин, който да не уронва честта и 
достойнството на гражданите.

През 201 Зг бях преназначена на длъжност технически сътрудник в регионалния 
офис на фирмата, където основното ми задължение бе оформяне на документи .

От март 2017г до момента, заемам длъжността Организатор охрана / Инспектор 
физическа охрана в същата фирма. Основни дейности: ръководство и организация на 
действията на охранителния състав; изготвяне на месечни графици за работа и отчитане 
на положения труд; подбор, обучение и въвеждане в работата на охранителните 
работници; водене на фирмената документация; контролиране спазването на ЗЧОД, 
инструкциите и разпорежданията.

На база изградения ми опит, смятам, че съм придобила добри аналитични, 
организационни и комуникативни умения, бързо адаптиране, умения за работа в екип, 
устойчивост на стресови ситуации, обективност. Компютърни умения -  на много добро 
ниво. Притежавам свидетелство за управление на МПС категория „В“.

Дата: 19.07.2019г С уважение:. 

Подпис: .

Полина Кенарова



до
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

МОТИВАЦИОННО п и с м о

от Полина Кенарова,
адрес:
телефон за контакт: 
e-mail:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С настоящето писмо бих искала да изложа мотивите си за участие в подбора за 
определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд -  Велико Търново. Желанието ми да 
бъда избрана за съдебен заседател е продиктувано от възможността като представител 
на обществото, да участвам в постановяването на справедливи съдебни присъди според 
критериите на общочовешките ценности и ценностите на демократичната правна 
уредба.

В работата си като ръководител и организатор на работния процес, съм доказала, че 
мога да вземам правилни и справедливи решения, анализирайки всяка отделна 
ситуация, разглеждайки обективно обстоятелствата.

Смятам, че като добросъвестен, толерантен, отговорен и справедлив човек съм 
подходяща за обявената позиция.

Дата:19.07.2019г С уважение, ,  ̂

Подпис..  ̂

Полина Кенарова


