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АВТОБИОГРАФИЯ

Лична информация

Име
Адрес
Телефон
Факс
E-mail

Националност 

Дата на раждане

Стефан Велчев

Трудов стаж

• Дати (от-до)
• Име и адрес на 
работодателя
• Вид на дейността или 
сферата на работа
• Заемана длъжност

Септември 2010 г. -  август 2015 г.
Областна служба „Изпълнение на наказанията” гр. Габрово 
Министерство на правосъдието.
Изпълнение на наказанията на осъдени на пробация и на 
задържани лица по НПК.
Началник сектор „Арести”.

1 с тр . А вт обиограф ия  
{ Ф А М И ЛИ Я , други  и м е н а ]

За повече информация: 
www.cedefop.eu.int'iransparency/ 
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• Основни дейности и 
отговорности

• Дати (от-до)
• Име и адрес на 
работодателя
• Вид на дейността или 
сферата на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и 
отговорности

• Дати (от-до)
• Име и адрес на 
работодателя
• Вид на дейността или 
сферата на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и 
отговорности

• Дати (от-до)
• Име и адрес на 
работодателя
• Вид на дейността или 
сферата на работа

• Заемана длъжност

• Основни дейности и 
отговорности

2 стр. Автобиография
[ ФАМИЛИЯ, други имена ]

Организира и ръководи цялостната дейност по надзора и 
охраната , както и социално битовото обезпечаване на 
задържаните лица, пребиваващи в арестните помещения.

Май 2005 г. - август 2010 г.
Областна служба „Изпълнение на наказанията” гр. ] 
Търново, Министерство на правосъдието.
Изпълнение на наказанията на осъдени на пробация и i 
задържани лица по НПК.
Началник сектор „Арести”.
Организира и ръководи цялостната дейност по надзора 
охраната , както и социално битовото обезпечаване i  
задържаните лица, пребиваващи в арестните помещения.

Февруари 1997 г. - април 2005 г.
Затвора гр. Ловеч, Министерство на правосъдието. 
Изпълнение на наказанието „Лишаване от свобода”, съгласи 
ЗИНЗС
Инспектор социални дейности и възпитателна работа 
осъдени лица.
Главен надзирател.
Ръководи затворническа група , извършва консултативна 
корекционна дейност с осъдени лица в периода февруари 
1997 г. - ноември 1999 г.
В периода : 1999 г. - април 2005 г. като Главен надзирател 
който организира и ръководи цялостната дейност по надзе 
и охрана на осъдените лица по време на дежурство i 
надзорно-охранителния състав в затвора.

Септември 1989 г. - януари 1997 г.
СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Ловеч.

Образование и обучение.

Учител.

Преподавател по Български език и литература, съгласз 
утвърдените учебен план и програма от МОН.

За повече информация: 
www.cedefop. eu int/transparency/ 
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Образование и обучение

* Дати (от-до)
* Име и вид на 
обучаващата или 
образователната 
организация
* Основни
предмети/застъпени 
професионални умения
* Наименование на 
придобитата 
квалификация
* Ниво по националната 
класификация (ако е 
приложимо)

Октомври 1984 г. - май 1989 г.
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. В. Търново.

Българска фиология.

Виеше образование - Специалист по български език и 
литература и учител по български език и литература.

Магистър.

* Дати (от-до)
е Име и вид на 

обучаващата или 
образователната 
организация
• Основни
предмети/застъпени 
професионални умения
* Наименование на 
придобитата 
квалификация
• Ниво по националната 
класификация (ако е 
приложимо)

Септември 1978 г, - май 1982 г.
Техникум по механотехника „ Хараламби Стоянов” гр. Г. 
Оряховица.

Технология на машиностроенето е профил - студена 
обработка на металите,

Средно-специално образование и квалификация „Машинен
техник \

3 стр. Аьтобиогрзфья 
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Лични умения и 
компетенции 
Придобити в жизнения 
път или в професията, 
но не непременно 
удостоверени с 
официален документ 
или диплома.
Майчин език

Много добри комуникативни умения, управленски и 
организационен опит. Адаптивност и умения за работа в 
|екип.

| България

Други езици Руск и

• Четене
• Писане
• Разговор

Добро
Добро
Добро

Социални умения и
Iкомпетенции

Съвместно съжителство j 
с други хора в |
интеркултурно ;
обкръжение, в сигуации, 
в които комуникацията j 
и екипната работа са от - 
съществено значение 
(например в културата и i 
спорта) и др. [

Много добри комуникативни умения, дисциплинираност, 
лоялност, екипна работа, придобити във връзка с 
професионалния ми опит и дейност в институциите, в които 
съм работил.

Организационни умения 
и компетенции 
Координация, 
управление и 
адмистрация на хора, 
проекти и бюджети в 
професионалната среда 
или на доброволни 
начала(например в 
областта на културата и 
спорта) у дома и др.

На базата на професионалния ми опит, образование и обучение 
които съм придобил смятам, че имам много добри умения за 
организация и ръководство на хора и ресурси, добри 
аналитични способности и презентационни у мения.

Технически умения и
компетенции
Работа с компютри, със
специфично оборудване,
машини и др,

I Добра компютърна грамотност, придобита при изпълнеше ча 
j служебните ми задължения. Работа със надзорно-охранителна
! техника-видеонаблюдение, контрол на достъпа и други.!

I

4 стр. Автобиография
■ФАМИЛИЯ, други имена!
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Артистични умения и 
компетенции. 
Музикални, писмени, 
дизайнерски и др.

Други умения и 
компетенции 
Компетенции, които не 
са споменати по-горе. 
Свидетелство за 
управление на МПС

Допълнителна
информация

5 стр. Автобиография
[ ФАМИЛИЯ, други имена ]

Умение за писане на текстове във връзка с документацията 
изготвена в служебната ми дейност.

Няма.

Категория В

Считано от 27.08.2015 г., със Заповед на Министъра на 
правосъдието, съм освободен от служба, поради придобито 
право на пенсия за възраст и осигурителен стаж, съгласно 
чл. 69 от КСО.

В периода м.юли2016 - м. октомври 2016 г. работих в 
охранителна фирма „ВИП-Секюрити” гр. В. Търново на 
длъжност мобилен охранител на обекти, охранявани от 
фирмата.

В периода м. ноември 2018г. -  м. май 2019г. работих в 
кантора ДЗЗД „Лаловска и Цанкова-съдебни 
изпълнители” -  Ивелина Цанкова-частен съдебен 
изпълнител рег.№896 -  район на действие ОС- гр. В. 
Търново на длъжност връчител на съдебни книжа и 
документи /призовкар/.

Подпис..U
J /С. Велчев/

За повече информация: 
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Мотивационно писмо

от

Стефан Велчев

Уважаеми общински съветници,

Желая да бъда определен за съдебен заседател за районен съд-гр. 
Велико Търново, тъй като голяма част от професионалният ми път и 
кариера, преди да се пенсионирам през 2015г., е свързан с Министерство 
на правосъдието, Главна дирекция “Изпълнение на наказанията" гр. София, 
Областна служба "Изпълнение на наказанията" гр. Велико Търново и гр. 
Габрово.

Всички факти са описани в подробната автобиография, която 
прилагам, към комплекта от изискващи се документи.

Завършил съм висшето си образование във ВТУ "Св. Св. Кирил и 
Методий" гр. Велико Търново със специалност: "Българска фиология и 
учител по български език и литература." Дълго време- близо 7 години съм 
бил преподавател по специалноста си в средното образование.

Считам, че със знанията, уменията, професионалния и житейски опит 
ще съм полезен на позицията съдебен заседател, както на съдебната 
система, така и на обществото относно постановяване на справедливи и 
законосъобразни съдебни актове.

Държа да отбележа, че и към момента съм съдебен заседател, първи 
мандат в районен съд-гр. Велико Търново и смятам, че се справям добре.

Гореизложеното в писмото е мотивацията ми да продължа да бъда 
съдебен заседател в районен съд-гр. Велико Търново, като бъда определен 
за такъв в настоящата процедура.

15.07.2020г. 

Гр. В. Търново

С уважение: 

/Сефан Велчер/ I



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

№  КИ-К-20....MM.L..............
София, . . . C . U 1 . .... .. 2020 г.

ДО
Г-Н СТЕФАН ВЕЛЧЕВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛЧЕВ,

В отговор на Вашето заявление с вх. № 5184/02.07.2020 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 
КРДОПБГДСРСБНА:

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

mailto:info@comdos.bg

