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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ М арианз Димитрова Шотева

9

Пол Жена

ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО 
КАНДИДАТСТВАТЕ 

ДЛЪЖНОСТ 
ПРЕДПОЧИТАНА ДЛЪЖНОСТ 

ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ. ЗА 
КОЕТО КАНДИДАТСТВАТЕ 

ЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Административен ръководител -  председател на 
Административен съд - Пазарджик

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Въведете дати (от - до) От 01.07.1997 г до 01.05.1999 г.
Библиотекар -  Читалище .Ал.Пипонков -  Чапай“ -  с.Дъбравт-е

От 18.11.1999 г до 17.11.2000 г 
Стажант юрист

От 26.03.2001 г до 04.07.2005 г 
Юрисконсулт -  РУСО -  Пазарджик

От 04.07.2005 г. до 29.07.2014 г.
Съдия -  Районен съд -  Пазарджик

От 29.07.2014 г до момента 
Административен ръководител -  председател на 
Административен съд -  Пазарджик

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Въведете дати (от - до) О т01.10.2008 г. до 01.06.2013 г.
ЮЗУ „Неофит Рилски“ -  Благоевград 
Правно-исторически факултет,
Специалност „Международни отношения“ 
виеше -  магистратура
Специализация -  Югоизточна Европа в съвременните 
международни отношения

Въведете ниво от 
ЕКР ако е

ПрИПОМ1МО
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От 01.10.1994 г до 23.10.1999 г.
ЮЗУ „Неофит Рилски“ -  Благоевград 
Правно-исторически факултет,
Магистър специалност „право“ 
професионална квалификация „Юрист“

От 15.09.1990 г до 30.06.1994 г.
Техникум по икономика гр.Пазарджик 
Средно-специално образование 
Квалификация „Икономист-счетоводител“

Участие в семинари и обучения;
- Промени в НПК -  2006 г
- Приложение на новия НПК -  2006 г.
- Компютърни престъпления -  2006 г.
- Промени в ГПК -  2007 г.
- Проект „Чуй детето“ -  2007 г.
- Престъпления при непълнолетните -  2007 г
- Взаимодействие на МКБППМН, ИДПС, Кабинетите за 

социална профилактика на поведението и ЦПСА в 
превантивната и корекционно-възпитатепна работа и 
при разглехадането на възпитателните дела и 
изпълнение на мерките -  2008 г

- Подготвяне на предложение за изменение на НПК по 
проект „Чуй детето“ -  2008 г

- Съдебно изслушване на деца, жертви на насилие -
2008 г.

- Методика на работа с правонарушители -  2008 г. 
Пилотен модел за алтернативни услуги в подкрепа 
преструктурирането и реформирането на институциите 
за деца -  2008 г

- Мрежа за превенция на насилието над деца. 
Интегриран подход за намаляване на сексуалното 
насилие е експлоатацията на деца -  2008 г.

- Работа с деца, жертви на насилие -  2008 г
- Основни аспекти на националната политика за 

предотвратяване и противодействие на трафика на 
хора. Развиване на местни и регионални инициативи -
2009 г.
Специални процедури за участие на деца — съвременни 
практики в наказателното производство -  2009 г.

- Сексуално престъпление. Права на пострадалото дете 
в българския наказателен процес. Необходими промени 
-2009г.

- Участието на деца, жертви или свидетели на 
престъпление в правни процедури -  2009 г.

- Виктимизация на деца, измерения и превенция .- 2012 г.
- Правосъдие на деца, жертви и свидетели на 

престъпление -  Виена, Австрия 2012 г
- Основи на правото на Ес и съдебна система на ЕС. 

Съдебна практика на Съда на ЕС -  2013 г
- Участие на деца в правни процедури -  добри практики
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за разпити на деца -  2013 г.
Ме>кцународно и европейско съдебно сътрудничество в 
наказателното право. Институции на съ дено 
сътрудничество по наказателни дела. Събиране на 
доказателства в ЕС в наказателния процес -  2013 г. 
Курс за административни ръководители в съдебната 
система- бюджет, обществени поръчки, човешки 
ресурси, достъп до ОИ, КИ, СРС -  2014 г.
Производства по обжалване на ИА по ЗСПЗЗ.
Проблеми по допустимостта и основателността на 
ж албите-2015 г.
Съдебен контрол върху решенията на НЕЛК/ТЕЛК. 
Административни спорове -2015 г 
Дистанционен курс "Опазване на околната среда. 
Административни производства по ЗОООС и ЗБР 
екологична оценка в производствата по ЗУТ' -  2015 г. 
Дистанционно обучение "Приложение на ЗСРС, ЗЗКИ и 
ЗЕС "-2015г.
Еднодневна присъствена среща на дистанционно 
обучение Днтидискриминация“ -  2016 г 
Лектор в обучение за Работа по случай -2016 г.
Учебно занятие със служители, работещи по КОС при 
РУ на МВР към ОДМВР Пазарджик;
Административният договор в административното 
правосъдие -2016  г
Обучител на тема „Правосъдие -  приятел на детето -  
обучение на професионалисти за по-добро 
взаимодействие“ -  2016 г.
Лектор на семинар на тема „Гарантиране правата на 
децата, участващи в правни процедури и особено на 
децата, свидетели и жертви на престъпления и насилие 
на децата в конфликт със закона" -  2016 г.
„Нови моменти в поземлените отношения в контекста 
на последните изменения на ЗПЗП”, „Заинтересована 
страна в производството по ЗПЗП. Изясняване 
съдържанието на понятията „Физически блок"; „Блок на 
земеделското стопанство”; "Парцел”; "Самолетно 
заснемане”; "Сателитни снимки”; "Теренни проверки на 
ТИ на ДФЗ при РА"; "Теренни проверки на Министерство 
на земеделието и храните”; ,Добро земеделско 
състояние” и ,Добро земеделско и екологично 
състояние" -  2016 г.
Обучител на тема „Криминално правосъдие“ -  2016 г. 
Обучение на обучители по приложението на чл.З ЕКПЧ 
-2 0 1 7  г
Учебно занятие със служителите, работещи по КОС при 
РУ на МВР към ОДМВР Пазарджик -  обсъждане на 
особеностите по прилагане на Закона за оръжията, 
боеприпасите, взвривните вещества и 
пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) и подзаконовите 
актове, издадени въз основа на него. Оспорване на 
административни актове по административен ред -  
2017 г
Участие в семинар на тема Обучение на обучители в
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НИП-2017Г.
участие като лектор в ме>кдуинституционална среща по
взаимодействието в Смолян -  ИСДП;
участие в Национална конференция „Чуй детето -  2017
г.;
Лектор на тема „Управление на човешките ресурси. 
Организационни аспекти на съдебната администрация. 
Статут на съдебните служители" -  2018 г;
Експертно обучение „Обществените поръчки в областта 
на строителството“ -  2018 г; 
ме>кдународна конференция на тема „Националната 
съдебна система като част от Европейския правов ред. 
Детското правораздаване -  предизвикателства и 
възможни решения“ -  2018 г; 
осигуряване на съответствие на СФУК в 
административните съдилища спрямо промени в 
нормативната уредба в РБългария -  2018 г; 
участие в работна среща във връзка с Регламент (ЕС) 
2016/679-2018 г;
участие в начална конференция по проект „Разкажи ми 
история - развитие на екипи от експерти за 
ме>кдуинституционално сътрудничество при случаи на 
деца -  жертви или в риск от насилие" -  2018 г; 
обучител на тема „Управление на администрацията в 
системата на административните съдилища в 
светлината на промените в АПК и ЗСВ. Актуални 
проблеми" -  2018 г в изпълнение на Дейност 1 
„Иновативен модел на специализирано присъствено 
обучение в областта на административното 
правораздаване’’ в рамките на проект „Иновативни 
продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП"; 
участие в обучение на тема „Съдебен контрол върху 
актовете по Закона за корпоративното подоходно 
облагане. Актуална практика на Върховния 
административен съд“ -  2018 г; 
обучител на тема „Управление на човешките ресурси. 
Организационно поведение на съдебната 
администрация", организирано по Проект „Качествено 
професионално обучение за повишаване 
ефективността на правосъдието", по договор №

/11.11.2016 г. за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма .Добро управление“, Дейност 1 
„Провеждане на присъствени обучения в различен 
формат съобразно конкретните потребности на 
целевите групи“ -  2018 г;
участие в обучение на тема „Съдебен контрол върху 
актовете по Закона за акцизите и данъчните складове. 
Актуална практика на Върховен административен съд“, 
проект „Иновативни продукти и услуш в обучението, 
предоставяно от НИП“ по Оперативно програма .Добро 
управление“,

2.09.2017 г - 2018 г;
лектор на тема „Управление на човешките ресурси.
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Организа14ионни аспекти на съдебната администрация. 
Статут на съдебните служители.“ -  2018 г; 
участие в обучение на тема „Нови моменти в 
касационното производство и в производството по 
отмяна на влезли в сила съдебни актове по АПК, ДВ, 
бр.77 от 18.09.2018 г, в сила от 01.01.2019 г. Съдебни 
заседания -  видове. Администриране на касационните 
жалби и исканията за отмяна и прове>кдане на 
производствата“ -  2019 г;
лектор на тема „Нови моменти в работата на съдебните 
деловодители и съдебните секретари в 
административните съдилища с оглед промените в 
АПК, ЗСВ и други нормативни документи", организирано 
по проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, 
предоставяно от НИП“ за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма Лобоо уппадление“, договор №

' '  1/12.09.2017 г Дейност 1
„Иновативен модел на специализирано присъствено 
обучение в областта на административното 
правораздаване“ -  2019 г;
лектор на тема „Съдебно-административно обслужване 
на граждани“, организирано по Проект „Изготвяне и 
изпращане на съдебни книжа през призмата на 
промените в АПК. Производство по влезли в сила 
актове. Архивиране и унищожаване на дела", 
организирано по проект „Иновативни продукти и услуги 
в обучението, предоставяно от НИП“ за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
прогпама „Добро управление“, договор

12.09.2017 г.-2 0 1 9  г;
обучител на тема „Съдебно-административно 
обслужване на граждани“, организирано по Проект 
„Качествено професионално обучение за повишаване 
есЬективността на правосъдието“, по договор №

'11.11.2016 г. за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма,Добро управление“ -  2019 г; 
участие в обучение на тема „Институционален имидж. 
Публичност на работата на административните 
съдилища и работа с медиите“ -  2019 г; 
заключителен семинар по Дейност 2 „Изготвяне на 
анализ и исторически правен преглед на 
тълкувателната дейност на ВАС за периода след 
възстановяването му през 1996 г.“ по проект „Анализ на 
тълкувателната дейност на ВАС. Предложение за 
изменение на Правилата за приемане на тълкувателни 
решения на ВАС в съответствие с чл.131а от ЗСВ“ -  
2019 г
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ

Майчин език Български

Други ези1ди

Английски език

Руски език

РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ

Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно 
устно изложение

Самостоятелно Самостоятелно Самостоятелно Самостоятелно Самостоятелно
НИВО на владеене НИВО на владеене НИВО на владеене ниво на владеене ниво на владеене

Сертификат N8441 от 27.11.2018 г ог ДДЕБ099“ ООД, полдаатвя на 
Маската за УСЛУГИ .Училища ЕВРОПА" по английски език. ниво В 1.

Самостоятелно Самостоятелно Самостоятелно Самостоятелно Самостоятелно
ниво на владеене ниво на владеене ниво на вл^еене ниво на владеене ниво на владеене 

Въведете име на езикжия сертификат и ниво. ако е приложимо.
Ниво:А1/А2: Основно ниво на владеене - В1/В2: Самостоятелно нивона владеене • С1/С2 Свободно ниво на владеене 
Об|11я рвпопейска езикова рамка

Комуникационни умения Способност за работа в екип, придобита и утвърдена като административен 
ръководител,съдия, юрисконсулт и обучител в НИП. О б щ ^н е  и работа с колеги -  магистрати, 
психолози и други спефталисти в областта на социалното осигуряване и младежкото 
правосъдие. Придобитите умения и компетенция при обученията във Варшава и Виена с 
колели от ЕС.

Организа1̂ онни / управленски 
умения

Способност за координация, управление и администриране на хора и проекти в 
професионалната сфера, придобити в работата ми като 1одисконсулт, съдия и 
административен ръководител.

Професионални умения Умения за справяне с конфликтни ситуации, решителност, креативност.

Дигитални умения

т

САМООЦЕНЯВАНЕ

Обрабсяха на 
инс{юрмацията Комуникация Създаване на 

съдържание Сигурност Решаване на 
проблеми

Самостоятелно Самостоятелно Самостоятелно Самостоятелно Самостоятелно
ниво на владеене ниво на владеене ниво на владеене ниво на владеене ниво на владеене

Ниво: Основно ниво на владеене - Самостоятелно ниво на владеене - Свободно ниво на владеене 
Диттални компетенции - Матрицата за самооиенка

Удостоверение №  2426 от 27.11.2007 г. сгг Консорциум ИОДЛ-Бъпгария за 
Преминал курс: УУ1МРОУУ8, УУОВР, ЕХСЕ1. {МТЕНМЕТ

Други умения Лекторски умения

Свидетелство за управление на „В“ и „М“ 
МПС

ПОДПИС:
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