
ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ  
НА АВТОБИОГРАФИЯ

Лична информация
Собствено(и) име(на) / Фамилия(и)

Адрес 

Телефон 

E-mail 

Гражданство 

В момента живея в 

Дата на раждане

Маргарет Станчев

Пол Жена

Трудов стаж
Дати Юли 2008 - Декември 2008

Заемана длъжност или позиция Психолог

Име на работодателя ЕЛМОТАД

Населено място В.Търново

Вид на дейността или сферата на работа Човешки ресурси

Дати Август 1988 - Август 2018

Заемана длъжност или позиция навивач на бобини

Име на работодателя ЕЛМОТАД

Населено място В.Търново

Вид на дейността или сферата на работа Друго

Дати Септември 1986 - Септември 1987

Заемана длъжност или позиция Треньор

Име на работодателя Етър ВТ

Населено място В.Търново

Вид на дейността или сферата на работа Спорт и отдих

Образование и обучение
Дати Октомври 2007 - Юии 2008

Наименование на придобитата 
квалификация

Психолог консултант

Основни предмети/застъпени 
професионални умения

Консултиране на деца и семейства „Психологическо консултиране в 
учили ще, Когнитивно-поведенческо консултира не„НПЛ-консултира не и др.

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

ВТУСв.Св. Кирил и Методий "Център за квалификация

Населено място В.Търново България

Ниво по националната класификация Магистър

Дати Май 2006 - Април 2008

Наименование на придобитата 
квалификация

Психология

Основни предмети/застъпени 
професионални умения

Експериментална психология, Психоанализа,Психология на развитието в 
детско-юношеска възраст, Социално-психологически тренинг, Педагогическа
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Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

Населено място

Ниво по националната класификация

Дати

Наименование на придобитата 
квалификация

Основни предмети/застъпени 
професионални умения

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

Населено място

Ниво по националната класификация

Допълнителни курсове

Лични умения и компетенции
Майчин Език 

Чужд (и) език (езици)

Управлявал хора 

Свидетелство за управление на МПС 

Категории МПС

психология, Психопатология,Социална психология,Клинична 
психология, Народопсихология, Основи на 
психотерапията, Психодиагностика, Психология на влиянието, Юридическа 
психология, Консултативна психология, Конфликтология,Организационна 
психология,Трансперсонална психология.

ВТУ"Св.Св.Кирил и Методий"Център за квалификация

В.Търново България 

Магистър

Септември 1992 - Юли 1997

Физическо възпитание

Педагогика, Мениджмънт на училищното физическо възпитание, Мтодика на 
физическото възпитание при деца с увредено здраве,Методика на общата физическа 
подготовка, Подвижни игри,хореография,хандбал,Хореография и фолклорни 
танци, Спортно усъвършенстване, Плуване, Баскетбол,Лека
атлетика, Гимнастика, Методика на обучение Методика на общата физическа 
подготовка,Методология на изследователската работа,Информатика и статистика и др

ВТУ"Св.Св.Кирил и Методий"

В.Търново България 

Бакалавър

Психолог консултант

Български

Разбиране Говорене 
Английски Средно Начално
Испански Начално Начално

Руски Средно Средно

Писане
Начално
Начално
Средно

Да

Да

В

Раае Р/Р iflho ha



М О Т И В А Ц И О Н Н О  п и с м о

от

МАРГАРИТ СТАНЧЕВА

Уважаеми общински съветници,

Желая да бъда определена за Съдебен заседател за Районен съд гр . 

Велико Търново.Част от професионалния ми път е свързана ®т психологич

на гледна точка с междуличностните отношения.Работила съм като Психолог 

във фирмата в която работя и в момента.

Всички факти са описани в моята автобиография,която прилагам към

комплекта от изискващи документи.
Завършила съм ВТУ"Св.Св. Кирил и Методий"гр.Велико Тгьрноз§?с Бака- 

лазърска степен "Учител физическо възпитание",Магистърска степен 'Пси

холог1̂  допълнителна квалификация "Психолог-консултант”.

Считам,че със знанията,уменията в професионален и житейски опит,ще 

съм полезна на позицията Съдебен заседател,както на съдебната систеиа,

така и на обществото относно постановяване на справедливи и законосъо

бразни съдебни актове.

Държа да отбележа,че съм била съдебен заседател към Окръжен Съд В. 

Търновов периода :■ 008-С01Зг,а към моментг съм съдебен заседател първи

мандат към Районен съд гр.В.Търново и смятам,че се справям добре.
Гореизложеното в писмото е моята мотивация.^ желая да продължа да бъда 

съдебен заседател в Районен съд В.Търново,като бъда определена за такава

в настоящата процедура
М:/СЯ? Г
гр.В.Търново

С уважение: 

/Маргарет Станчева/



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

№  KH-K-20...,r4^r'i""-........
София,..... U .i .L L .. .  2020 г.

ДО
Г-ЖА МАРГАРЕТ СТАНЧЕВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАНЧЕВА,

В отговор на Вашето заявление с вх. № 5285/06.07.2020 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КРДОПБГ ДСРСБН

ЕВТИМ КО ИНОВ

София 1000, ул. "Врабча" № 1 
8  800-45-06; E-mail: info@comdos.bg

mailto:info@comdos.bg

