
Автобиография

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Славина Здравкова

|Пол Жена Националност България

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Дати
Заемана длъжност или позиция 

Име и адрес на работодателя 
Основни дейности и 

отговорности 
Вод на дейността или сферата 

на работа

От 01.07.201 Ог.
Старши Юрисконсулт
„ БАНКА ДСК“ АД, гр. София, ул. „Московска" №19

Пряко правно обслужване на цялостната дейност на БАНКАТА, съобразено с общото 
законодателство и вътрешните актове на БАНКАТА

Право и банкова дейност

Дати
Заемана длъжност или позиция 

Име и адрес на работодателя 
Основни дейности и 

отговорности 
Вид на дейността или сферата 

на работа

0т01.01.2010г до 30.06.2010г.
Публичен изпълнител
ТД на НАП -В.Търново, пл. Център 2

Събиране на просрочени публични задължения , съобразно общото законодателство и 
вътрешните актове на НАП

Право и публични вземания

Дати
Заемана длъжност или позиция 

Име и адрес на работодателя 
Основни дейности и 

отговорности 
Вид на дейността или сферата 

на работа

0т01.03.2003г. до31.12.2009г.
Публичен изпълнител
Агенция за държавни вземания към Министерство на финансите

Събиране на просрочени публични задължения , съобразно общото законодателство и 
вътрешните актове

Право и публични вземания

Дати
Заемана длъжност или позиция 

Име и адрес на работодателя 
Основни дейности и 

отговорности 
Вид на дейността или сферата 

на работа

От 03.2002г. до 09.2002г.
Съдебен кандидат в Окръжен Съд В.Търново 
Великотърновски Окръжен съд

Практическа подготовка за придобиване на професионална квалификация юрист 

Правосъдна система
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Автобиография Славина Грозданова Здравкова

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Въведете дати (от - до) 
Наименование на придобита 

квалификация 
Име и вид на обучаващата или 

образователна организция

Въведете дати (от - до) 
Наименование на придобита 

квалификация 
Име и вид на обучаващата или 

образователна организция

Въведете дати (от - до) 
Наименование на придобита 

квалификация 
Име и вид на обучаващата или 

образователна организция

ЛИЧНИ УМЕНИЯ

Майчин език

Други езици

Английски език

Комуникационни умения

Професионални умения

Свидетелство за управление на 
МПС

2005г.

Английски език А1

EUROPEAN CENTRE FOR EDUKATION AND TRAINING

2002r

Магистър по право

ВТУ „ Св. Cb. Кирил и Методий"

1991г.-1996г.

Средно образование

ЕГ „ Петко Каравепов“ , гр.Хасково- немски и английски език

Л

Български език

РАЗБИРАНЕ

Слушане Четене

В1 В1

ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ

Участие в ; Самостоятелно ; 
разговор устно изложение |

В1 В1 В1

Добри комуникационни умения, придобити по време на работата ми като Юрисконсулт

Работа на добро ниво с българско и европейско законодателство, във връзка с работата ми 
като юрисконсулт в БАНКА;

КАТЕГОРИЯ В
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Д О  ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

МОТИВАЦИОИНО ПИСМО

От Славина Здравкова

Кандидат за Съдебен Заседател към Районен съд В.Търново 

Уважаеми Общински съветница

Моля да приемете моята кандидатура за Съдебен Заседател към Районен съд 
В.Търново. И към настоящия момент аз изпълнявам тази обществена длъжност вече 
пета година. По професия съм юрист и работя в сферата на гражданското право. 
Качеството ми на съдебен заседател ми дава възможност да обогатя своите знания и в 
областта на наказателното право.

Считам , че с моите професионални и лични качества мога да бъда полезна при 
изпълнението на тази обществено полезна дейност.

С Уважение :1 

Славина /


