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Дата на раждане

Пол жена



Трудов стаж 31

Дати
Заемана длъжност или 

позиция
Основни дейности и 

отговорности

2017 г, ив  момента 
Педагогически съветник 
Спортно училище „Георги Живков"
Гр. Велико Търново
• Опознаване и проучване на проблемите на учениците, причините 
за тяхното възникване и активно подпомагане за преодоляването
им.

! • Усвояване от учениците на умения за саморегулация и 
| самовъзпитание, за създаване на положителна самооценка и 
■ самостоятелен избор на жизнена позиция.
• Участие в организирането и провеждането на всички училищни 
класни и извънкласни форми на работа по проблемите на 
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 
образование и възпитание на учениците.
• Подпомагане на педагогическия колектив по проблемите на

; възпитателната работа чрез диагностична и консултативна дейност 
| на училищните комисии.
! • Осъществяване на връзки с държавните и обществените органи и 
| организации, имащи пряко отношение към възпитателната работа 
| и професионалното ориентиране на учениците.

Дати I2012 ■ 2016
- л 1Продуктов мениджър в „ПЕТРА -2004" -  В.ТърновоЗаемана длъжност или i к к к

позиция
Основни дейности и 

отговорности
Цялостна организация за разработка и пускане на пазара на Zeolit- 
С като био продукт за човешкото здраве, изграждане на собствен 
сайт, магазин и представяния на продукта - www.zeolit-c.com

Дати 01.09.2003 - 2016
Заемана длъжност или 

позиция
Библиотекар и организатор извънкласна дейност 
CAS координатор в Международна програма

Основни дейности и в ЧПГ "АК-АРКУС",
отговорности /IB school/- В. Търново, www.ac-arcus.com

Име и адрес на ЧПГ "АК-АРКУС" , ул."Драгоман" 16, 
работодателя

Вид на дейността или Образование и социална дейност 
сферата на работа

Дати 2001 - 08.2003
Заемана длъжност или 

позиция
Чуждоезиков център "EAGLE" при Регионална народна 
библиотека"П.Р.Славейков" -  Велико Търново и журналистическа 
дейност в сп. "ГАРД" -  Велико Търново

Основни дейности и Библиотекар и журналист 
отговорности

Име и адрес на Регионална народна библиотека"П.Р.Славейков" 
работодателя Велико Търново

Вид на дейността или Култура 
сферата на работа :

Дати 02.1994 - 06.2001
Заемана длъжност или Изпълнителен директор 

позиция

http://www.zeolit-c.com
http://www.ac-arcus.com


Основни дейности и 
отговорности

Име и адрес на 
работодателя

Вид на дейността или 
сферата на работа

Дати
Заемана длъжност или 

позиция
Основни дейности и 

отговорности
Име и адрес на 

работодателя
Вид на дейността или 

сферата на работа
Дати

Заемана длъжност или 
позиция

Основни дейности и 
отговорности

Име и адрес на 
работодателя

Вид на дейността или 
сферата на работа

Образование и 
обучение

Дати
Наименование на 

придобитата 
квалификация

Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 
Име и вид на обучаващата 

или образователната 
организация

Дати

Цялостна организация на учебната дейност, финансиране и 
координация със сл.държавни университети УНСС -  София, СУ 
"Св.Кл.Охридски", Икономически университет -  Варна, СА -  Свищов, 
Технически университет -София и колежа на УНСС -  специалност 
иМИО" във Велико Търново.
Учебен и културен център "Велико Търново" -  Росица Златанова, 
сграда на бивш партиен дом, ет.4
Образование и култура
j

|09.1989-12 1993 г.
Вам. директор /икономически/ и специалист по „Маркетинг"

Управление, преподавателска дейност

Център за работа с деца -  В.Търново, бул."България"21 
[Велико Търново
[Култура

01.1988-89

Преподавател по български език в РАБФАК към МЕИ - Варна

Организатор и преподавател

ОУ "Патриарх Евтимий"
Велико Търново
Образование и култура 
Дружинен ръководител

Диплома за виеше образование от 1987 -  ВТУ "Кирил и Методий" - 
магистър по "Български език и литература"

Допълнителна квалификация по ПСИХОЛОГИЯ от 2018 г. във ВТУ 
"Св.св. Кирил и Методий" - специалност "Психология", с 
последващи специализации Гещалт психология: Positive coaching - 
Deutsche Gesellschaft fur Positive Psychologie, 2018, Weiterbilding in 
Klinischer Gestalttherapie, 2018, Institut fur Integrative 
Gestaltttherapie, 2018

2020
Едногодишна специализация в СУ „Кп. Охридски" на тема 
граждански образование по проблемите с детската агресия 
специализация
Психологически основи на агресията за работа с деца и родители

^У„Кл. Охридски"

16.03.2011



Наименование на Обучение по дигитална компетентност на тема: "Онлайн социални 
придобитата умения по проект "ИКТ в образованието" - МОНМ 

квалификация
Основни |ИКТ 

предмети/застъпени j 
професионални умения !

Име и вид на обучаващата jMOHM, Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 
или образователната [2007-13 и българска стопанска камара 

организация
Дати 04.03.2010

Наименование на Английски език ниво Б2 -  97% 
придобитата 

квалификация
Основни Английски език 

предмети/застъпени 
професионални умения

Име и вид на обучаващата TELC language test Frankfurt Main 
или образователната 

организация
Дати 9-13.07.2007

Наименование на CAS координатор 
придобитата 

квалификация
Основни CAS -  изкуство, спорт и социални компетенции 

предмети/застъпени 
професионални умения

Име и вид на обучаващата CAS координатор към Международната верига училища IBO - 
или образователната сертификат от обучение в Атина - Гърция 

организация
Дати 2004

Наименование на |Вътрешен одитор 
придобитата j 

квалификация
Основни одити 

предмети/застъпени 
професионални умения j

Име и вид на обучаващата Изкаран курс за одитор през 2004 г и сертификат за вътрешен
или образователната одитор към сертификационната организация Bureau Veritas ISO 9001 

организация ,2000

Дати |1999
Наименование на Ьбучение 

придобитата 
квалификация

Основни Йакони, бизнес 
предмети/застъпени ! 

професионални умения !
Име и вид на обучаващата СУ "Св.Кл. Охридски" и Българска стопанска камара , Удостоверение 

или образователната №17/99 г за 2 дневен курс по „ПРАВНИ АСПЕКТИ В 
организация МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС"



Дати
Наименование на 

придобитата 
квалификация

Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения
Име и вид на обучаващата 

или образователната 
организация

Лични умения и 
компетенции

Майчин (и) език (езици)

Чужд (и) език (езици) 
Самооценяване 

Европейско ниво (*)

Английски език

Руски език

1990-1992
Специалист по маркетинг и мениджмънт

Маркетинг, реклама, комуникации, управление

Висша бизнес школа към Университета за национално и световно 
стопанство, Диплома за преквалификация Мениджмънт и Маркетинг, 
09.1892

Посочете майчин език (ако е приложимо, посочете втори 
|майчин език)
български
I
| английски и руски

Разбиране Разговор
Слушане Четене Участие в

разговор

Разбирам
дълги Разбирам Мога да
изложения статии и общувам
и лекции и доклади на достатъчно
мога да съвременн свободно и
проследя а спонтанно,

В дори и по- п тематика, в така че да
0 сложни 2 в които 2 проведа

!аргументи, авторите * обикновен
при застъпват разговор с
условие че конкретно човек, за
темата е виждане който този
сравнител или език е
но мнение роден.
позната.

Разбирам 
дълги 
изложения 
и лекции и 
мога да 
проследя 

В дори и по- 
2 сложни 

аргументи, 
при
условие че 
темата е 
сравнителн 
о позната.

Разбирам 
статии и 

доклади на 
съвременн 

а
тематика, 

в които 
авторите 
застъпват 
конкретно 
виждане 

или
мнение

Мога да 
общувам 

достатъчно 
свободно и 
спонтанно, 
така че да 
проведа 

обикновен 
разговор с 
човек, за 
който този 

език е 
роден.

Самостоятел 
но устно 

изложение

Мога да 
направя 
ясно и 
подробно 
описание 
на широк 
кръг от 
теми,
свързани с 
областта 
на моите 
интереси

Писане

Мога да 
направя 
ясно и 

подробно 
описание 
на широк 
кръг от 
теми,

свързани с 
областта 
на моите ; 
интереси !

Основно 
ниво на | 
владеен! 

е !

Мога да 
напиша 
ясен и 

подробе 
н текст 

на
широк 
кръг от 
предмет 

и
свързан 

и с
моите 

интерес 
и.

(*) Единни европейски критерии за познания по езици



Социални умения и Перфектна работа в екип, лидерски и предприемачески умения, 
компетенции Активна доброволческа дейност.

Отлични организационни и комуникационни умения.
Грамота от Шестия и Седмия международен конкурс „Извънкласните 
!и извънучилищните дейности -  за устойчиво качествено обучение, 
|възпитание и развитие на децата и учениците -  2019, 2020", МОН, 
СБУ
Certificate Ambassador School for seminar for teachers in Brussels on 
18-19 November 2019
Сертификати за старши посланик от встъпително и продължаващо 
обучение по Програма училища посланици на ЕП, издадено от Бюро 
на Европа към ЕП, 08.10.2018
Сертификат от двудневно обучение на обучители на тема: 
|”Изграждане на социални компетентности при ученици от начален и 
гимназиален етап на обучение" Велико Търново, 19.03.2019 година 
изпълнение на Проект за намаляване на жертвите и ранените по 
пътищата в Република България, съгласно сключено Споразумение 
за партньорство между Институт по психология -  МВР и Ротари клуб 
София, per.№2018-01/09.01.2018 година 
Сертификат за участие в "Изгряващи звезди" 2018 като 
преподавател на УК 50/30/20 - JA Bulgaria - 02.06.2018 
Сертификат по проект „Кариерна РАКЕТА: уважение, възможности, 
избор, знание, равенство и обучение" РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА 
ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ - 17.07.2018
ГРАМОТА за есето "Добротата в моя живот" - 26-31.08.2017, СОК 
"Камчия" - Четвърти международен конкурс "Извънкласните и 
извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и 
развитие на децата и учениците" - 08.2017
Сертификат за изкаран курс "Приобщаващо образование" - 2016, 
Фондация "Америка за България" и Център за приобщаващо 
образование
Certificate of participation -  Spring day for Europe 2010 -  celebrate 
Europe in your school -European Schoolnet 
Сертификат от ЕИЦ "Европа Директно"-Велико Търново 
за участие в Европейски доброволчески корпус като ръководител и 
координатор на доброволци за 2011 година -  Европейска година на 
доброволчеството
Сертификат за национален победител в конкурса 
generations@schooi на ЕС - Awards of the European Year for Active 
Ageing
and Solidarity between Generations 2012 
November 2012
Юбилейна грамота за проявено родолюбив и патриотизъм в 
професионалната и обществената сфера по повод 100 години от 
Балканската война -  Община В. Търново - 2013 
Грамота от центъра за развитие на човешките ресурси и ЕИЦ 
"Европа Директно"-София за спечелен конкурс, посветен на 
Европейската година на гражданството 2013 -  "Граждани сме на 
Европа" и участие в еко лагер "Граждани сме на Европа"



Организационни умения и Грамота от Петия национален конкурс "Добри педагогически 
компетенции практики по гражданско образование " - 7.10.2011 - МОМИ

Специална награда на Столична библиотека в Третия конкурс за 
педагози, работещи в сферата на извънкласната и 
извънучилищната дейност -  2010 г.
"В основата на доброчудесата е изкуството"

Технически умения и Работа с офис техника -  компютър, лаптоп, ксерокс, скенер, факс, 
компетенции фотоапарат

Компютърни умения и „  с ,г 1 iBncoKo ниво на компютърна грамотност-свободно работа с различни
компетенции |Пр0Грамни продукти, приложения и облачни технологии. С документ 

рт НТС за компютърен курс
Сертификат 5283/16.02.2011 от МОНМ и Българска стопанска 
камара за
Онлайн социални умения по проект "ИКТ в образованието"

Артистични умения и Участие в конкурси за поезия и проза - спечелен конкурс 2009 и 
компетенции 2010 за "Учители творци " на издателство "Анубис" и "Булвест" 

Грамота за награда в конкурса за учители творци май 2009, 
посветен на Европейската година на творчеството и иновациите 
Грамота за награда във Втория национален конкурса за учители 
творци септември 2009

Други умения и 
компетенции

По линия на Проект "Красиво Велико Търново" трето място по 
проект "Света гора -зона за отдих и развлечение"

Свидетелство за не 
управление на МПС

Допълнителна информация Разведена, син на 28 години, семеен, работи в
Webflow, USA, софтуерен инженер.
Не членувам в политическа партия, през 2019 независим кандидат 
за общински съветник във В. Търново, подкрепен от БЗНС, в 
листата на ВМРО

■у
/ / /
■ 7 /



М оти вац и он н о писм о

от

М ирослава Петърчева

Мотивите ми да се кандидатирам за съдебен заседател в Районен съд -  Велико 

Търново са продиктувани от няколко фактора. По мое мнение ролята на съдебния 

заседател е изключително важна в съвременното общество. Професията ми на педагог, 

квалификацията ми на психолог и международните сертификати в психологическите 

науки, според мен, са напълно подходящи, за да мога да участвам в работата на съда. 

Освен това имам през годините натрупан добър жизнен опит в работата си с различни 

обществени институции и добре познавам законите в Р България.

По този начин, ако бъда избрана за съдебен заседател, ще допринеса за 

прозрачност и независимост в работата на съда, за разкриване на обективната истина, 

за решаване на делата по вътрешно убеждение. Сложността на въпросите за вината и 

наказанието се решават с обикновено мнозинство, и най-тежката присъда може да бъде 

постановена само с гласовете на заседателите.

Отговарям на възрастовите изисквания и имам настоящ адрес в община Велико 

Търново, който попада в рамките на съдебния район на Районен съд — Велико Търново.

Не съм осъждана за умишлено престъпление и не страдам от психически 

заболявалия. До момента не съм била никога съдебен заседател от съдебен район на 

Районен съд -  Велико Търново и общински съветник, както и не участвам в 

ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели. 

Местоработата ми е Спортно училище „Георги Живков“, гр. В. Търново -  

педагогически съветник.

С оглед на гореизложеното се кандидатирам за позицията съдебен заседател в 

Районен съд -  Велико Търново.

17.07.2020 С уважение: М Петърче^



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 ПЕТЪРЧЕВА,

В отговор на Вашето заявление с вх. № 5278/03.07.2020 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.
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