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ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО 
КАНДИДАТСТВАТЕ

Съдебен заседател за Окръжен съд - Велико Търново

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ ... ■

26/04/1999-До сега Преподавател във виеш е учебно заведение
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново (България) 

Преподаване в областта на финансите, парите и банковото дело.

01/10/1999-01/06/2005 Преподавател по икономика, виеш е училищ е
Нов Български университет, филиал Велико Търново (България)

03/2005-11/2008 Учебен администратор
Виеше училище по агробизнес и управление на регионите, Велико Търново 
(България)

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ■

01/11 /2016—До сега Д окторант по "Ф инанси, парично обращ ение, кредит и 
застраховка"
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново (България)

30/09/1992-30/06/1996 С пециалност "Ф инанси", квалиф икация "банкер" 
Стопанска академия "Д.А.Ценов", Свищов (България)

30/09/1992-30/06/1996 С пециалност "И коном ика и управление на индустрията" 
Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов (България)

15/09/1988-15/06/1992 С пециалност "И коном ика на промиш леността"
Старопрестолна гимназия по икономика, Велико Търново (България)

ЛИЧНИ УМЕНИЯ и

Майчин език български

Чуяоди езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ

английски

Слушане

В1
Четене

В1

СамостоятелноУчастие в разговорн н устно изложение :

В1 В1 В1
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руски В1 В1 В1 В1 В1
Ниво: А 1, 2 Основно ниво на владеене; В 1, 2 Самостоятелно ниво на владеене; С 1, 2 Свободно ниво на владеене 
Обша евоопейска езикова оамка

Комуникационни умения Умения за работа с хора на база на досегашен професионален опит в университет

Организационни / управленски 
умения

Умения за работа в екип по проекти и други дейности.

Професионални умения Компетенции в областта на държавните финанси, местните финанси, банковото дело, в 
частност на кредитирането и работа с банкови финансови отчети, добро познаване на 
нормативната база в областта на държавните и местни финанси, паричното обращение и 
банковото дело.

Дигитални умения САМООЦЕНЯЕАНЕ

Обработка на комуникация Създаване на Реш̂ иа информацията 1 съдържание проблеми

Свободно ниво на Свободно ниво на Самостоятелно Самостоятелно Самостоятелно 
владеене владеене ниво на владеене ниво на владеене• ниво на владеене

Дигитални умения - Матрицата за самооценка

Добро владеене на основните програми на MS Office, приложения на Windows, приложения на 
Acrobat и FineReader и работа с интернет-среда.

Свидетелство за управление на 
МПС

В

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ ______________________________________________________________________ ■

Публикации Публикации и учебници в областта на финансите, паричното обращение, банките и банковото 
кредитиране, финансовите пазари и фондовите борси.

Конференции Участие в конференции в страната и чужбина с доклади в областта на икономиката.

Проекти Участие в научно-изследователски проекти по линия на Фонд за научни изследвания и 
европейските фондове.

Програма "Еразъм" на ЕС Преподавателска дейност в университети в Италия, Унгария, Франция, Босна и Херцеговина, 
Испания, Словения, Сърбия, Русия.
Участие в докторантска сгажанска програма във фирми в Турция и Румъния
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МОТИВ АЦИОННО писмо

Уважаеми г-н Председател на Общински съвет -  Велико Търново,

Желая да кандидатствам в откритата процедура за определяне на съдебни заседатели за 

Окръжен съд - Велико Търново, обявена с Решение № 1521/27.06.2019 г. на Великотърновски 

общински съвет. Обявената позиция представлява огромен интерес за мен, тъй като 

отдавна се интересувам от работата на правораздавателната система и нейните проблеми. 

Интересът ми е породен от добрата репутация, с която се ползва Окръжен съд -  Велико 

Търново. В живота си дотук съм натрупал много опит в отношенията си с хора от 

различни социални прослойки на обществото, което още повече ме стимулира да се 

кандидатирам за съдебен заседател. Благодарение на работата си като преподавател, в 

която натрупах трудов стаж от над 20 години, успях да придобия анализаторски умения 

при работа с нормативни документи. Професионалната квалификация, опит и личностни 

качества ми дават основание да смятам, че бих допринесъл за ефективността и качеството 

на работа на съдебната система, и в частност тази на Окръжен съд -  Велико Търново.

Като част от академичната общност на Велико Търново, желаеща да живее и да се 

развива тук, смятам, че всяко ново начинание за мен би било от полза за развитието ми. 

Липсата на опит в сферата на правораздаването ме стимулира да натрупам нови знания и 

да се запозная с нови хора от различни области на обществения живот извън 

икономическата сфера.

Вярвам, че ще се справя с отговорната длъжност на съдебен заседател. Смятам, че 

съм подходящ кандидат за тази длъжност, тъй като съм отговорен в работата си и точен в 

изпълнението на поетите ангажименти. Освен това смятам, че съм безпристрастен при 

вземането на решения, с чувство за справедливост и активна гражданска позиция.

25.07.2019 г.

С уважение,

pfeфан Бъкличаров


