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Име

Адрес

Телефон

E-mail

Александър Попов

Националност Българин

Дата на раждане 

Пол Мъжки

Предпочитана
длъжност

Съдебен заседател към Районен съд Велико Търново

Трудов стаж

Дати 27.01.2005 -  продължава

Заемана длъжност

Основни дейности и 
отговорности

Име и адрес на 
работодателя

Вид на дейността или 
сферата на работа

Ръководител отдел „Управление на персонала и организация и ефективност 
на труда“
Организира, планира и ръководи цялостната дейност, свързана с 
административното обслужване на работещите в предприятието в областта 
на управление на човешките ресурси и контролира правилното прилагане на 
всички нормативни актове в областта на трудовите и служебни 
п р а в о о т н о ш е н и я

„Пътни строежи -  Велико Търново“ АД 
гр. Велико Търново, бул. „България" 27
Инженеринг, строителство, ремонт и поддържане на улици, пътища и пътни 
съоръжения, услуги с машини за пътно строителство и транспорт
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Фамилия други имена
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Дати 13.07.1984-31.12.2004

Заемана длъжност 
Основни дейности и 

отговорности
Име и адрес на 
работодателя 
Вид на дейността или 
сферата на работа

Служител
Извършва Държавен противопожарен надзор на територията на Община 
Велико Търново
МВР -  РДВР -  РСПАБ Велико Търново 
Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ 27
Противопожарна охрана и извършване на Държавен противопожарен надзор

Дати 03.01.1983-13.07.1984

Заемана длъжност
Основни дейности и 

отговорности

Асансьорен монтьор
Извършва ремонт и поддръжка на асансьорни уредби

Име и адрес на 
работодателя

Вид на дейността или 
сферата на работа

СК „Асансьорни сервизи“ РСБ Плевен база Велико Търново 
гр. Велико Търново, пл. „Пенчо Славейков“ 2
Ремонт и поддръжка на асансьорни уредби

Дати 11.12.1979-20.12.1982

Заемана длъжност

Основни дейности и 
отговорности

Шлосер по ремонт на КИП и А /Контролно измервателни прибори и 
апаратура/
Ремонтира и поддържа контролно измервателни уреди и апаратура

Име и адрес на 
работодателя

Вид на дейността или 
сферата на работа

СМК „Кремиковци“ Отдел „Главен метролог“ 
гр. София, кв. Ботунец
Металургично производство, студената обработка на металите, 
производството на ламарина и др.

Образование и 
обучение

Дати 20.09.1998-30.07.2002

Наименование на 
придобитата квалификация

Безопасни и здравословни условия на труд

Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения
Име и вид на обучаващата 

организация

„Управление на производствения риск“, „Мениджмънт и социална 
отговорност към персонала“, „Правно регламентиране на условията на труд“, 
„Разрешаване на конфликти“
Технически университет Варна

Ниво по националната 
класификация

Магистър

Дати 28.09.1998-04.07.2002

Наименование на 
придобитата квалификация

Социални дейности

Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения

„Обща и специална педагогика", „Социална психология“, „Обща и възрастова 
психология“, „Клинична психология“, „Организация и управление на 
социалното дело", „Семейно и наследствено право", „Трудово и 
осигурително право“, „Управление на човешките ресурси“, „Пазар на труда“
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Име и вид на обучаващата 
организация

Ниво по националната 
класификация

Лични умения и 
компетенции

Майчин език

Други езици 
Самооценяване 

Европейско нивоп

Руски

Социални умения и 
компетенции

Организационни умения и 
компетенции

Технически умения и 
компетенции

Компютърни умения и 
компетенции

Други умения и компетенции

Свидетелство за управление 
на МПС

Допълнителна
информация
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ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. В.Търново 

Бакалавър

Български

Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Комуникативни

умения
Вербални

умения

В2 В2 В2 В2 В2

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра 
работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, 
организираност, сътрудничество

Лидерски умения, отлични организационни умения, умение да ръководя 
екип

Изследователска работа, интервютата, статистически анализи, опериране с 
специално оборудване и пакети свързани с информационните технологии

Microsoft Office, Internet

Определяне и поддържане на полезни контакти, добри междуличностни 
умения

Категория В

Лица за контакти:
1. Д-р Йончо Петров Петров -  тел. +359888737147
2. Стефан Калудов Желев -  тел. +359886040927
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До Председателя на временната комисия 
за избор на съдебни заседатели 
за Районен съд -  Велико Търново

МОТИВАЦИОННО
ПИСМО

От Александър ] Попов 

ЕГН

Настоящ адрес:

Телефон за контакти: н 

E-mail:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Научих от сайта на Община Велико Търново за обявената процедура за определяне на 

съдебни заседатели за Районен съд -  Велико Търново за нов четиригодишен мандат и с 

настоящето писмо обявявам желанието си да кандидатствам за тази позиция.

Обявената позиция ме привлече, защото е в сферата на правораздаването, а това е 

област, която ме привлича и вълнува и чиято дейност смятам за необходима и полезна на 

обществото.

Смятам, че с получените знания и умения и с натрупания повече от 40 годишен трудов 

опит, повечето от който е в сферата на обществените отношения и работата с хора, ако бъда 

избран, ще мога да оправдая доверието Ви и да се представя достойно като съдебен заседател 

към Районен съд -  Велико Търново.

Винаги се отнасям съвестно и отговорно към ангажиментите, които поемам и се старая 

да изпълнявам точно и акуратно задълженията си, без да се притеснявам от възникналите нови 

предизвикателства в процеса на работата си.

Ще Ви бъда благодарен, ако разгледате моята кандидатура и ще се радвам да бъда 

избран да изпълнявам гражданската позиция -  съдебен заседател.

Дата: 2 ^ .  0^7. l O J . O С уважение,
Велико Търново Подпис:___ I

/ Александър Попов /



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

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,

В отговор на Вашето заявление с вх. № 5076/29.06.2020 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.

№  КИ-К-20.„У
София,

до
Г-Н АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НАл
к р д о п б г д с р с б н А *

София 1000, ул. "Врабча" № 1 
S  800-45-06; E-mail: info@coindos.bg

mailto:info@coindos.bg

