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PERSONAL INFORMATION 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  Мариян Кирянов 

Адрес  Гр. София, ж.к. Левски Г, бл. 5, вх. З, ет. 6, ап. 212. 

Телефон    

Факс   

E-mail  marian_kiryanoff@dir.bg  
 

Националност  БЪЛГАРИН 
 

Дата на  раждане   
 

mailto:marian_kiryanoff@dir.
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WORK EXPERIENCE 

            ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ 

  

Дати 02.2013 г.-1.12.2016г.  

Заемана длъжност  Юридически сътрудник        

Име и адрес на работодателя  Адвокатска кантора „Черногорски и партньори”      

Основни дейности и отговорности        Оказване на съдействие на адвокатите в кантората по повод осъществяваната от тях 
дейност и по конкретно: 

I. Граждански процес. 
1. Заповедно производство- изготвяне на заявления по чл. 410 и  чл. 417 от ГПК. 

Изготвяне на възражения по чл. 414 от ГПК. Изготвяне на молби за спиране 
изпълнението по чл. 420 от ГПК.  

2. Исково производство- изготвяне на Искови молби, Писмени отгворори, Становища 
по писмени отговори. Въззивни жалби, Касационни жалби. Жалби по частни 
производства. 

3. Обезпечително производство. 
4. Изпълнително производство. 
II. Административен процес- Изготвяне на жалби срещу административни актове. 

Касационно обжалване на първоинстанционни решения по административни 
дела. 

III. Производство по издаване на данъчни ревизионни актове и обжалването им по 
административен и съдебен ред. 

IV. Изготвяне на целия спектър от облигационни договори. 
V. Изготвяне на Нотариални актове, нотариални покани и др. 
VI. Производство по ЗАНН- изготвяне на възражения срещу АУАН, жалби срещу 

НП и касационно обжалване на първоинстанционни решения. 
 

 

 

 

01.12.2016 г.-  до момента 

Адвокат 
 
Адвокатска кантора „Черногорски и партньори”     
 
Процесуално представителство на клиенти 

Дати 

Заемана длъжност 

Име и адрес на работодателя 

Основни дейности и отговорности  

 
 
 
 
 
 
 

EDUCATION AND TRAINING 
ОБРАЗОВАНИЕ И 
КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Дати  2010 г. – до момента   

Наименование на придобитата 
квалификация 

  

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Право  

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

Ниво по националната 
класификация 

  

Дати   2005 г. – 2010г.  

Наименование на придобитата  Средно образование 



Стр. 3 - Europass Автобиографияf 

Фамилия други имена  

 За повече информация: http://europass.cedefop.eu.int 

© Европейските общности, 2003 

 

квалификация 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Хуманитарен профил с История. 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 18 СОУ „Уилям Гладстон“ 

 

Ниво по националната 
класификация 

  

   
 

 
 
 

Лични умения и компетенции   
 

 

Майчин език 

 

Други езици 

 БЪЛГАРСКИ  

Английски език – ниво B2 по Общоевропейската езикова рамка. 

Сертификат на “AVO Bell Language & Examination Centre” част от Cambridge English 
Language Assessment. 

 

 
 

 
 

 

 

Технически умения и 
компетенции 

  

 
 

Компютърни умения и 
компетенции  

 Internet explorer, Microsoft Office 

 

Свидетелство за управление на 
МПС 

 Да, без наруения. 

 

   
 

 
 


