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Постоянен адрес 

\дрес по местоживеене

Телефон

E-mail

Националност 

Дата на раждане

ОВ СТАЖ

• Дати (от-до) 
: s 1 адрес на работодателя

. а дейността или сферата 
на работа

от м. VII. 2010 до сега
Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс,
гр. Велико Търново
образование

* Заемана длъжност директор

■ Дати (от-до) 
; м адрес на работодателя 

а дейността или сферата 
на работа

отм. XII. 2008 г. дом. VII. 2010 
НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново 
образование и отбрана

• Заемана длъжност старши експерт

• Дати (от-до) 
и адрес на работодателя 
а дейността или сферата 

на работа

от м. IX. 2008 г. до м. XII. 2008
ДГ „Райна Княгиня”, гр. Велико Търново
образование

• Заемана длъжност детски учител

* Дати (от-до) 
. а адрес на работодателя 

а дейността или сферата 
на работа

от M.V. 2006 г. до VII. 2008 г.
СУ „Максим Райкович”, гр. Лясковец, обл. Велико Търново 
образование

•;кфня ( Пейчева. Анелия 1 1



• Заемана длъжност начален учител с преподаване на английски език

• Дати (от-до) 
1' адрес на работодателя 
а дейността или сферата 

на работа

от м. II. 2006 г. до м. V. 2006 г.
ОУ „Бачо Киро”, гр. Велико Търново 
образование

• Заемана длъжност начален учител

• Дати (от-до) 
|] адрес на работодателя 
а дейността или сферата 

на работа

от m.VI. 2005 г. до м. II. 2006 г.
НУ „Цани Гинчев”, гр. Лясковец, обл. Велико Търново 
образование

• Заемана длъжност възпитател в ПИГ

• Дати (от-до) 
н адрес на работодателя 
а дейността или сферата 

на работа

от м. III. 2005 г. до м. VI. 2005 г.
ОУ „Бачо Киро”, гр. Велико Търново 
образование

• Заемана длъжност 
• Основни дейности и 

отговорности

начален учител с преподаване на английски език, възпитател в ПИГ 
образование и възпитание

* Дати (от-до) 
а адрес на работодателя 
а дейността или сферата 

на работа

от м. II. 2005 г. до м. III, 2005 г.
НУ „Цани Гинчев”, гр. Лясковец, обл. Велико Търново 
образование

• Заемана длъжност 
• Основни дейности и 

отговорности

начален учител 
образование и възпитание

• Дати (от-до) 
11 адрес на работодателя 
а дейността или сферата 

на работа

от м.Х1. 2004 г. до м. II. 2005 г.
НУ „Цани Гинчев”, гр. Лясковец, обл. Велико Търново 
образование

• Заемана длъжност 
■ Основни дейности и 

отговорности

възпитател в ПИГ 
образование и възпитание

* Дати (от-до) 
i 1 адрес на работодателя 
а дейността или сферата 

на работа

от м. IX. 2004 г. до м. XI. 2004 г.
СУ „Максим Райкович”, гр. Лясковец, обл. Велико Търново 
образование

• Заемана длъжност 
* Основни дейности и 

отговорности

начален учител с преподаване на английски език 
образование и възпитание

* Дати (от-до) 
н адрес на работодателя 
а дейността или сферата 

на работа

от м. IX. 2003 г. до м. IX. 2004 г.
ОУ „Иван Вазов”, с. Добри дял, обл. Велико Търново 
образование

* Заемана длъжност 
* Основни дейности и 

отговорности

начален учител 
образование и възпитание
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• Дати (от-до) 
и адрес на работодателя 

• Вид на дейността

от м. XII. 2002 г. до м. IX. 2003 г. 
Бюро по труда, гр. Велико Търново

• Заемана длъжност 
• Основни дейности и 

отговорности

безработна
няма

• Дати (от-до) 
н адрес на работодателя 
* дейността или сферата 

на работа

от м. IX. 1998 г. до м. X. 2002 г.
НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново 
образование и отбрана

• Заемана длъжност 
• Основни дейности и 

отговорности

технически сътрудник, старши експерт 
администрация

• Дати (от-до) 
и адрес на работодателя 

:а дейността или сферата 
на работа

от м. XI. 1994 г. до м. V. 1998 г. 
ОУ „Гео Милев”, гр. Пловдив 
образование

• Заемана длъжност 
• Основни дейности и 

отговорности

начален учител 
образование и възпитание

• Дати (от-до) 
н адрес на работодателя 
а дейността или сферата 

на работа

от м. IX. 1994 г. до м. XI. 1994 г.
НУ „Стоян Загорчинов”, гр. Пловдив 
образование

• Заемана длъжност 
* Основни дейности и 

отговорности

начален учител 
образование и възпитание

• Дати (от-до) 
и адрес на работодателя 
а дейността или сферата 

на работа

от м. IX. 1990 г. до м. IX. 1994 г.
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Стрелец, обл. В. Търново 
образование

• Заемана длъжност 
• Основни дейности и 

отговорности

начален учител 
образование и възпитание

ЮВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Година 

1ме и вид на обучаващата 
или образователната 

организация

2018 г.
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

• специалност 
онование на придобитата 

квалификация

„Предучилищна и начална училищна педагогика“ 
Професионално-квалификационна степен

* Ниво по националната 
класификация

IV-та
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* Година 
1ме и вид на обучаващата 

или образователната 
организация

2017 г.
СУ „Св. Климент Охридски“

• специалност 
агченование на придобитата 

квалификация

„Начална училищна педагогика“ 
Професионално-квалификационна степен

* Ниво по националната 
класификация

V-та

* Година
1че и вид на обучаващата 

или образователната 
организация

2005 г.
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

• специалност

■ Наименование на 
>.аобитата квалификация

Предучилищна и начална училищна педагогика с методически аспекти на 
обучението по роден език и изобразително изкуство 
начален и детски учител

• Ниво по националната 
класификация

магистър

• Г одина 
де и вид на обучаващата 

или образователната 
организация

2003 г.
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

* специалност 
* Наименование на 

аобитата квалификация

Предучилищна и начална училищна педагогика 
начален и детски учител

• Ниво по националната 
класификация

бакалавър

* Година 
не и вид на обучаващата 

или образователната 
организация

1990 г.
Институт за начални и детски учители „Лазар Станев”, 
гр. Плевен

• специалност 
• Наименование на 

сдобитата квалификация

начална училищна педагогика 
начален учител

• Ниво по националната 
класификация

полувисше образование

• Година 
■ че и вид на обучаващата 

или образователната 
организация

1988 г.
СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица, обл. В. Търново

* специалност 
• Наименование на 

мдобитата квалификация

оператор отчетник
оператор на стоково-материални ценности

* Ниво по националната 
класификация

средно образование

HI УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
>ипш в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или
ГЛ.
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Майчин език

ЕЗИЦИ

* Четене
• Писане 

• Разговор

ОЦИАЛНИ УМ ЕНИЯ И 

КОМ ПЕТЕНЦИИ

О рганизационни

ЧИЯ И КОМ ПЕТЕНЦИИ

ХНИЧЕСКИ УМ ЕНИЯ И 

КОМ ПЕТЕНЦИИ

Д руги  ум ения  и
КОМ ПЕТЕНЦИИ

С видетелство  за  
1РАВЛЕНИЕ на М ПС

■пафия (Пейчева. Анелия

Български

[Английски] [ Руски]
Добро Добро
Добро Добро
Добро Добро

Комуникативност, тактичност, дипломатичност, толерантност, отлични умения 
за работа в екип.

Креативност, динамичност, координация, дисциплинираност, отговорност, 
инициативност, придобити в професионална среда.

Работа с компютри -  Windows, MS Office, Word, Excel, Интернет, 
работа със специфично офис-оборудване; отличен машинопис.

1. „Превенция на рисковото поведение“;
2. „Работа с деца със специални образователни потребности в системата на 
народната просвета“;
3. Системен офис-оператор;
4. Английски език - I-во ниво;
5. „Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд“;
6. „Работа в интеркултурна среда“;
7. „Предизвикателството - директор на образователна институция“;
8. „Трафик на хора в България - предизвикателства и реални параметри“;
9. „Здравословни и безопасни условия на труд“;
10. „Предизвикателствата на новия Закон за предучилищното и училищното 

образование“;
11. „Три пъти мери, веднъж режи - застьпническа инициатива за регламентация 

на участието на родители, учители и ученици в процеса на изготвяне и 
апробиране на учебно съдържание“;

12. „Контрол, инспектиране и документиране на процесите по управление на 
образователна институция“;

13. „Справяне със стрес и конфликтни ситуации“;
14. „Съдържание и организация на образователния процес 1-4 клас“;
15. „Професионалното портфолио - възможности за самопрезентация“;
16. „Превенция на агресията в образователната среда“;
17. „Менторството като двустранен педагогически процес“;
18. „Формиране на ключови компетентности и умения на съвременния учител“.

ДА, категория „В“

ПОДП] АНЕЛИЯ ПЕЙЧЕВА
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Л ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ, 
ЕДСЕДАТЕЛНА 
ЛИКОТЪРНОВСКИ 

>ЩИНСКИ СЪВЕТ

М О Т И В А Ц И О Н Н О  П И С М О
от Анелия Пейчева,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СПИРДОНОВ,
Редовно следя публикациите на интернет страница на Великотърновски общински 

ет. От там разбрах, че е открита процедура за определяне на съдебни заседатели за новия 
лдат.

Проявявам силен интерес към правото, затова реших да кандидатствам за длъжността 
■дебен заседател“ към Районен съд, Велико Търново.

Досегашният ми професионален опит е бил свързан със стриктно спазване на 
етващото законодателство, опазване на лични данни и информация, спазване на срокове, 

ктрол и вземане на решения. Професионалното ми взаимодействие с много хора, ме е 
} чило да спазвам етичните и морални норми, да съм дисциплинирана, отговорна, 
ректна. Устойчива съм на стрес и работа под напрежение.

Работата ми изисква да познавам трудовото право и нормативната уредба, касаеща 
разователната ни система, но искам да се запозная и със спецификата на наказателния 
оцес.

Желая да съм полезна на обществото в по-голяма степен, затова ще се радвам да бъда 
" рана за съдебен заседател и чрез работата си като такава, да допринеса за повишаване 
t ерието в правораздавателната ни система. *

С уважени'
Велико Търново ^неЯйя Нейчева



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 ПЕЙЧЕВА,

В отговор на Вашето заявление с вх. № 5100/30.06.2020 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.

ДО
Г-ЖА АНЕЛИЯ 1 ПЕЙЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КРДОПБГ ДСРСБ11 А •

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

mailto:info@comdos.bg

