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Собствено (и) име (на) / 
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Венцислав i Мутафов

Адрес
Телефон

4 E-mail

Националност

Дата на раждане

Пол мъж

Трудов стаж

Дати 02.2012- д о  настоящия момент
Име и адрес на работодателя „Хелп Ине“ ЕООД

Вид на дейността или сферата 
на работа

Консултантско дружество

Заемана длъжност или позиция Застрахователен консултант
Основни дейности и отговорности Консултиране на клиенти, които се нуждаят от застрахователно- 

консултантски услуги;

Дати 0 3 .201 0 -0 5 .20 13
Име и адрес на работодателя „Гаранция Консулт" ООД

Вид на дейността или сферата 
на работа

Застрахователен брокер

Заемана длъжност или позиция Отдел незастраховатени продажби
Основни дейности и отговорности Управление на всички административни процеси, които съпътстват работата 

на застрахователен брокер отчетност на полици, счетоводство, логистика, и
д р . ;
Участие в процесите по изготвяне на стратегии за развитие на търговската 
структура на брокера;
Участие и взимане на решения за предстоящи обучения на търговски 
структури и бек офис;
Сключване на договори със застрахователни компании и определяне начин 
за дистрибуция;
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Дати 09 .2009-03 .2010
Име и адрес на работодателя „Гаранция Маркетинг" ЕАД

Вид на дейността или сферата на 
работа

Дъщерно дружество на застрахователен брокер „Гаранция Консулт“ ООД

Заемана длъжност или позиция алтернативни канали на дистрибуция
Основни дейности и отговорности Сключване на договори и изготвяне на план за съвместна дейност с 

пенсионноосигурителни и здравноосигурителни компании;
Обучение на търговска структура относно пенсионно и здравно осигуряване - 
( продуктово и търговско);
Изработване на специфични здравни и пенсионни пакети , които се предлагат 
само от търговската структура на Гаранция Консулт;
Търговска отчетност и подпомагане на клиенти при възникване на щета ; 
Изработване на рекламни стартегии за съвместно промотиране на 
застрахователни и здравно-пенсионни продукти;
Събиране и анализ на обратна връзка;

Дати 08.2004 Г. - 12.2008 Г.
Име и адрес на работодателя ДСК Гаранция

Вид на дейността или сферата на 
работа

Застрахователна компания

Заемана длъжност или позиция Регионален мениджър банково застраховане
Основни дейности и отговорности Изготвяне на продуктови и търговски обучения за предлаганите от 

компанията продукти;
Провеждане на обучения на банкови служители на ДСК в цялата страна; 
Супервизия на продажбите в поверения регион;
Целеполагане и разпределение на планове по банкови клонове; 
Контролиране на поставените задачи и цели посредством мениджърите на 
банкови клонове;
Провеждане на мотивационни мероприятия и състезания за служители на 
БДСК;
Съдействие и обслужване на продажбения и следпродажбен процес;

Дати 01.2009 Г. - 10.2009 Г.
Име и адрес на работодателя ДСК Гаранция
Вид на дейността или сферата на 
работа

Застрахователна компания

Заемана длъжност или позиция Мениджър отдел банково застраховане
Основни дейности и отговорности Изготвяне и договаряне с БДСК на целите и плановете за предстоящата 

година;
Разпределение на бюджетите по региони и договарянето им с ГРМ БДСК; 
Изготвяне на планове по месеци и клонове с колеги РМ;
Участие в работни групи по промяна на продукти и изработване на нови 
такива;
Помощ на отдел обучение при изготвяне на различни видове обучения и 
договаряне на графици за провеждането им;
Изработвяне и налагане в БДСК на различни мотивационни схеми за 
поощреване на най-добрите търговци;
Контрол на изпълнението на положените цели;
Участие в международни срещи с колеги и обмяна на опит и идеи;

Дати 08.2000 Г. - 08.2004 Г.
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Име и адрес на работодателя Булстрад АД
Вид на дейността или сферата на 

работа
Застрахователна компания

Заемана длъжност или позиция застраховател
Основни дейности и отговорности Продажба на застрахователните продукти на дружеството; 

Обучаване на агентска структура за продажби;
Отчитане на агентска структура;
Оглед на щети на МПС и комплектоване на документи;

Образование и обучение

Дати 1994- 1998
Наименование на придобитата 

квалификация
Бакалавър- Стопанско управление

Основни предмети/застьпени 
професионални умения

стопанско управление

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

ВТУ“Св.св. Кирил и Методий“

Дати 1986- 1991
Наименование на придобитата 

квалификация
Средно образование

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

СОУ „Г.С.Раковски" Велико Търново

Дати 1980- 1986
Наименование на придобитата 

квалификация
Основно Образование

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

ОУ „Патриарх Евтимий” гр. Велико Търново

Лични умения и 
компетенции

Майчин (и) език (езици) български

Чужд (и) език (езици) Английски език
Самооценяване Разбиране Разговор Писане

Европейско ниво (*) Слушане Четене Участие в 
разговор

Самостоятел 
но устно 

изложение
В1 В1 В1 В1 А2

Език Мога да 
разбирам 

съществените 
моменти, 
когато се 

използва ясен 
и стандартен 
език и става 

дума за 
познати теми, 

свързани с 
работата, 

училището, 
свободното 

време

Мога да 
разбирам 
текстове, 
написани 

предимно на 
всекидневен 

език или 
отнасящи се 
до работата 

ми

Мога да се 
справям с 
повечето 

ситуации, в 
които се 

оказвам в 
страна, 

където се 
говори 

съответният 
език

Мога да се 
изразявам по 

разбираем 
начин, за да 

разкажа 
преживявания 

и събития 
Мога накратко 

да посоча 
причини и да 

дам
обяснения за 
мненията или 
намеренията 

си

Мога да пиша 
кратки и лесни 

бележки и 
съобщения
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П  Единни европейски критерии за познания по езици
Организационни умения и 

компетенции
Добри умения за работа с хора ;
Умения за водене на търговски и продуктови обучения;
Способност за управление на времето;
Множество придобити търговски и управленски умения на от допълнителни 
курсове и семинари -  тайм мениджмънт, делегиране и др.
Способност за работа в екип;
Умения за работа с бюджети и ресурси;
Енергичност, организираност и желание за професионално развитие.

Социални умения и 
компетенции

Комуникативна личност, умееща да се адаптира бързо в нова среда; 
Опит в продажбите и директни преговори.

Компютърни умения и 
компетенции

Word, Excel, Power point, Internet

Свидетелство за управление 
f 1 на МПС (

категория В
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М О Т И В А Ц И О Н Н О  п и см о
От ВЕНЦИСЛАВ МУТАФОВ

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бих желал да кандидатствам по обявената от ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд -  Велико Търново за нов 
четиригодишен мандат.

Отговарям НАПЪЛНО на условията, посочени в обявата на ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, поместена в сайта на община Велико Търново.

Това, което ме привлече е фактът, че обявената от Вас позиция е в областта, в която имам 
желание да се развивам.

Бих искала да ми дадете възможност да придобия повече опит в областта на правото.

Желанието ми е да работя в динамичен екип, за учреждение със стил и високи стандарти на 
работа, в която се цени компетентността, съответното образование, прозрачността и коректното 
отношение към страните по съответния съдебен процес..

Интересът ми бе породен и от това, че ВТРС се ползва с много добра репутация.

Както е посочено в приложената от мен автобиография, имам опит в работата с хора.' 
Житейският ми опит е твърде богат.

Професионалната ми квалификация, опит и лични качества ми дават основание да вярвам, че 
юристите и техническия персонал, които работят във ВТРС и др. след приключване на новият 
четиригодишен мандат на съдебните заседатели ще останат доволни и от приноса, който ще дам 
от себе си.

Ще прилагам точно основният закон на Р България -  КОНСТИТУЦИЯТА на Р БЪЛГАРИЯ, а 
така също и ЗАКОНИТЕ на Р БЪЛГАРИЯ. Ще изпълнявам задълженията си по съвест и 
вътрешно убеждение. Ще бъда безпристрастен, обективен, справедлив. Ще допринасям за 
издигане престижа на съдебната власт и в частност на ВТРС. Ще пазя тайната на съвещанието, 
като винаги ще помня, че за всичко ще отговарям пред закона.

Вярвам, че ще разгледате моята кандидатура. Ще се радвам да обсъдим професионалния ми 
опит и квалификация и планове за развитие.

Очаквам да се свържете с мен.

Приложение: Автобиография

Дата: 13.07.2020г. С уважение.............

/


