
на Д ияна, Габровска, живуща в гр.

Родена съм на в гр. . Произхождам от семейство
на служещи. Баща ми Димитър Габровски , роден на . е
служил на щатна офицерска длъжност в Българската армия. Почина през 
Майка ми Тодорка Габровска е работила на административна длъжност в
ЗИЕНО -  гр. В. Търново. Почина през !

Завършила съм средно образование в СПТУЕ „А.С. Попов“ -  гр. В. 
Търново през 1975г.

Трудовият ми стаж започна като технически сътрудник в 
архивохранилище на ЦВА -  гр. В. Търново през 1975г. През 1981г. бях назначена 
на длъжност „технически сътрудник“ в ИРТА -  гр. В. Търново. Поради 
преместване на местоживеенето ми по семейни причини в гр. започнах
работа в поделението в същия град като служител в Секретна секция. От 
08.01.1986г. до 02.08.2007г. заемах длъжността „Главен специалист“ в отдел 
„Личен състав“ на ВНВУ „В. Левски“ и по късно в НВУ“В. Левски“ -  гр. В. 
Търново. Преместването ми да живея в гр. от септември 2007г. наложи
започването на работа в същия град. От 2007г. до април 2008г. работих като офис 
сътрудник във фирма „Адимекс и Кондев“ ООД -  гр .О т април 2008г. до
октомври 2010г. заемах длъжността „технически сътрудник“ в Служба по 
трудова медицина „Дани мед консулт“ ЕООД -  гр. . Поради извършени
щатно-организационни реформи във фирмата се наложи да бъде съкратена моята 
длъжност и регистрирана в „Бюрото по труда“ -  гр. В. Търново.

От 14.03.201г. съм назначена на длъжност „изпълнител“ в сектор 
„Деловодство и архив“ в отдел „Логистика“ при ТД на НАП -  гр. В. Търново. От 
м. май 2011г. със заповед на директора на дирекцията съм назначена за 
„Отговорник на сектор Архив“ . В момента заемам длъжността „Главен 
специалист“ в отдел „Логистика“ и продължавам да бъда отговорник на сектор 
„Архив“.

Имам деца. ми работи като офицер от Пето РПУ -  гр.
ми заема длъжност като началник отдел „Логистика“ във фирма за 

строителни дейности в гр.
Преминала съм курсове за повишаване на квалификацията: курс за 

запознаване със Закона за квалифицираната информация; Компютърен курс през 
2002г.: Програми MIKROSOFT WINDOSQ MIKROSOFT WORDQ MIKROSOFT 
EXSELQ, КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И INTERNET.

гр-
23.07.2019г.

Подпис:
/Д. ГАбровска/



М О Т И В А Ц И О Н Н О  п и с м о

Дияна Г абровска

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Г-Н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ

Уважаеми господин председател,

С това писмо бих искала да заявя желанието си да кандидатствам за 
длъжността „Съдебен заседател“ за Окръжен съд -  гр. В. Търново. Позицията ме 
интересува, защото проявявам интерес в правораздавателната система. Целият ми 
професионален опит е свързан с административната дейност, както можете да видите 
в приложената към това писмо автобиография. Изградените ми трудови навици и 
умения ще бъдат в основата да спазвам и прилагам Конституцията и действащите 
нормативни актове на Република България. При изпълнение на функционалните 
задължения да действам по съвест и убеждение, основани на обективно, всестраннс 
и пълно изследване на всички обстоятелства. Изпълнявайки задълженията си 
компетентно, добросъвестно и безпристрастно ще подпомогна разкриването на 
обективната истина на всеки конкретен случай.

Ползвам персонален компютър във всекидневната си работа и това ще ми 
помогне при изпълнението на задачите поставени ми като съдебен заседател.
Смятам, че с професионалния си трудов стаж, знанията и уменията, с моралните 
качества и съзнанието ми на гражданин на Република България с достойнство ще 
изпълнявам задълженията си като съдебен заседател.

Благодаря Ви, за отделеното време и внимание!

23.07.2019г. С уважение:
t /)Цияна Г абровска/



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

№  к и - к - 1 ..........
София,......... 9.1:5%.... 2019 г.

ДО: Г-жа Дияна Г абровска

Уважаема госпожо Габровска,

В отговор на Вашето заявление вх. № 5219/ 18.07.2019 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.

С уважение:

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

mailto:info@comdos.bg

