
А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

на ХРИСТИНА ЦАНКОВА

ж-ща в гр.

Родена съм на 

Баща ми Генчо

. в гр. . Произхождам от семейство на служащ.

Цанков е покойник. Майка ми Стефка Цанкова -

също. Вдовица съм. Имам дъщеря -  Елена Чамуркова,която е

пълнолетна .Баба съм на двама внука близнаци.

Основно образование съм завършила в Ш-то основно училище „Ц. Дюзстабанов“ гр. 

Габрово. Завършила съм Априловска гимназия през 1972 г.

През 1973 г. бях приета във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий -специалност 

„Българска филология“ и втора „История“. Завърших университета през 1978 г.

Завършила съм още : 1982 -  1984 г. НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ София, специалност 

„Филмова критика; 1986 -  1989 г. СОУ „Кл. Охридски“- специалност „Журналистика“.

Работила съм: 1978 -  1982 г. ОУ „Кинефикация“-] i-ynp. Кина и инспектор 

програмирани на филми.

1982 г. -  1989г. ОУ „Фотоинформация и реклама“ -  _ -  гл. редактор и зав.

Редакция.

1990 г. -  1994 г. главен редактор на в-к „Габровец“.

1994 г. -  1998 г. -  преподавател в средни у-ща в гр .'

1998 г. -  2000 г. -  РЦ „Ученически отдих „- _ -  директор.

2001 -  2002 г. „Топ телевизия“ -  -  кореспондент за Великотърновска област.
2002 -  2006 г. -  работа в Италия.

2011 -  2014 г- Мениджър екип м застраховането-

2015 -  досега работя в ТД на НАП -  В. Търново -  изпълнител в отдел “Логистика“. 
24. 07. 2019 г.

2006 г. -  2011 г- „ЕКИП ООД“ - | -  служител.

Хр.Цанкова
Гр. Велико Търново

4.07. 2019 г.



Г-н Венцислав Спирдонов 

Председател на Общинския съвет

МОТИВАЦИОННО ПИСМО 

От Христина Цанкова

Господин Председател, чрез това писмо искам да участвам в процедурата за 

определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд -  Велико Търново.

Завършила съм Априловска гимназия в Габрово и преди да кандидаствам във ВТУ 

„Св.Св. Кирил и Методий“ бях приета в СУ „Климент Охридски“ -  юредически 

факултет. По семейни причини не успях да уча там. Мечтата ми беше да стана юрист. 

По-късно в житейския си трудов път ми се наложи като ръководител да присъствам на 

множество дела, а на някои от тях и в ролята като обществен защитник. Винаги съм 

имала отношение към спазването на реда и законите на Държавата. Имам познания в 

областта на родното ни законодателство и истинско предизвикателство ще бъде за мене 

още да науча и да бъда полезна в ролята си на съдебен заседател, ако ми бъде гласувано 

доверие.

24.07.2019 г. 

В. Търново С уважение:/

ХрисиТна Цанкова



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

№  КИ-К-19..........f.kQ25....
София,.......Ш .Р.К......2019 г.

ДО: Г-жа Христина Цанкова

Уважаема госпожо Цанкова,

В отговор на Вашето заявление вх. № 5220/ 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 
Я  800-45-06; E-mail: info@comdos.bg

mailto:info@comdos.bg

