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Лична информация

Име
Адрес

Телефон

Факс
E-mail

Дата на раждане

ТЕОДОРА ; МИНОВСКА

Пол женски

Трудов стаж 25 години

Дати
м. март 2009 -  до настоящия момент -  организатор по професионално обучение 

към ЦПО към PC на ТПК-ЕООД-В. Търново 
м. декември 2008 - м.февруари 2009 -логопед в ДЦДМУ-В Търново 
2005 -  2008 -  логопед в СОУ „Вела Благоева” -  гр.В.Търново 
1995 -  2005 -  логопед в ОУ „Ел.Пелин” с. Първомайци, общ. Г. Оряховица

Заемана длъжност или позиция 
Основни дейности и отговорности

Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на

работа

Учител-лопшед, организатор по професионално обучение
Извършване на диагностика и терапия на нарушенията в комуникацията -  
езикова и говорна терапия при деца. Организиране и провеждане на обучение в 
курсове за квалификация и преквалификация на възрастни.
Ваня Вачева, ЦПО към PC на ТПК-ЕООД-В.Търново, ул. “Н. Габровски" № 1 
просветна

Образование и обучение

Дати

ВИСШЕ



Наименование на придобитата 
квалификация

Основни предмети/застъпени 
професионални умения

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

Лични умения и компетенции

Чужд (и) език (езици) 

Социални умения и компетенции

Организационни умения и 
компетенции

Компютърни умения и 
компетенции

Допълнителна информация 

Приложения

1997-1998 год. -  Тракийски университет -  ИПКУ-гр. Стара Загора -  
свидетелство за професионално педагогическа специализация по 
„Управление на педагогическия процес” и свидетелство за трета 
професионално-квалификационна степен.
1991-1995 год. -  ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” -  В.Търново -  магистър по 
специалността „Предучилищна педагогика” с квалификация „Детски учител” 
и допълнителни втори специалности; 1. „Лопшедия”- квалификация” Учител- 
логопед”; 2. „Психология” -  квалификация “Психолог в учебно заведение и 
преподавател по психология”.
1988-1991 год. -  Хуманитарна гимназия „Св.св.Кирил и Методий” -  В. Търново

Педагогика, психология, логопедия, методики по отделните образователни 
дисциплини

Работа с деца в различни учебни институции. Работа с възрастни за повишаване 
на професионалната им квалификация в сферата на образованието.

Работа с деца в системата на образованието -  психологически тренинг за 
терапия при работа с деца и практическо обучение във фокусирана към решения 
терапия, придобити от курсове, семинари и практиката в работата.

Умение за работа в колектив.

Курс на обучение “Базови и специфични компютърни умения на учители” -  
придобит към Национален педагогически център -  гр. София.

Копие от диплома от ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” -  В.Търново
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МиновскаТеодора

9 До

^  Спирдонов Венцислав
Председател на Великотърновски общински 

ц  съвет
Велико Търново, България

Велико Търново, 22/07/2020

Относно: Процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Велико Търново

Уважаеми г-н Спирдонов

С настоящото писмо желая да участвам в подбора за съдебни заседатели за Районен съд - Велико Търново.

Позицията, за която кандидатствам ме привлече, тъй като ми е добре позната (вече два мандата съм съдебен 
заседател към Районен съд - Велико Търново). Желанието ми за участие се основава на интереса ми към 
съдебната система и различните правни казуси за разрешаване. Освен това, аз като обикновен гражданин на 
Р България, без професионални правни познания, имам възможността да изкажа безпристрастно своето 
мнение по вътрешно убеждение по въпросите на даденото дело.

По професия съм педагог, което би било "плюс" за вземането на решения по някои от разглежданите от съда 
дела с малолетни и непълнолетни лица.

От приложената ми автобиография е видно, че имам умения за работа в колектив и проявявам отговорност 
към поставените ми задачи. Като съдебен заседател в Районен съд - Велико Търново досега съм се отнасяла 
съзнателно и добросъвестно към дейността си.

Вярвам, че желанието ми, достойното ми поведение в личния ми и обществения живот и най-вече досегашния 
ми опит, биха ми помогнали да се справя успешно като съдебен заседател.

Надявам се, че ще разгледате моята кандидатура и предварително Ви благодаря за отделеното внимание и 
време.

С уважение,

Теодора Мишвска


