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Конкурс за избор на Административен ръководител–

председател на Районен съд - Карлово 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Профил на кандидат  

съдия Анна Георгиева Георгиева  

 

Районен съд - Карлово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Български институт за правни инициативи  

 
Проектът „Инициатива за прозрачни съдебни назначения” се финансира от Държавния департамент 

на САЩ. Представените мнения, данни и заключения принадлежат на БИПИ и не изразяват 

непременно тези на Държавния департамент на САЩ. 
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ЛИЧНА  ИНФОРМАЦИЯ  

 

I.   ИМЕ:  

 Анна Георгиева Георгиева, родена на 02.04.1975 г. в гр. Карлово.  

 

II.   СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:  

 Неомъжена. С едно дете.  

 

III.  ОБРАЗОВАНИЕ:  

 ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност Право, 1992 г. до 1997 г. с общ среден успех: 

Много добър 4.56 и положени държавни изпити със среден успех: Много добър 5.00.  

 

 Източник: Копие за Диплома за завършено висше образование, изискано и предоставено  на 

 БИПИ по реда на ЗДОИ от ВСС. 

 

IV.  СТАЖ:  

 

извън органите на съдебната власт: 

  от 23.09.1998 г. до 23.12.1998 г. - деловодител в нотариална кантора при нотариус 

 Найден Николов № 118 с район на действие РС Карлово 

в органите на съдебната власт: 

  от 18.09.1997 г. до 18.09.1998 г. - съдебен кандидат в Окръжен съд – Пловдив  

 /1 г. 0 м. 0 д./ 

 от 22.03.1999 г. до 17.11.2002 г. - следовател в Окръжна следствена служба гр. Пловдив  

 /3 г. 7 м. 26 д./ 

 от 18.11.2002 г. до 24.07.2011 г. съдия в Районен съд – Карлово  

 от 25.07.2011 до 30.09.2011 г. до настоящия момент – изпълняващ функциите 

 Административен ръководител-председател  на Районен съд Карлово  

   

Към 30.09.2011 г. стажът в съдебната система на съдия Анна Георгиева се равнява на 13 

 г. 6 м.10 д. 

 Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Георгиева за периода 01.01.2003 г. – 

 31.08.2008 г.  

 

V.  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ. УЧАСТИЕ В  

ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ: 

 

o Семинар за следователи (2002) 

o Семинар „Начално обучение на съдии – второ ниво, наказателен профил” (2003), 

организиран от Центъра за обучение на магистрати; 

o Обучение по защита на класифицираната информация (2006), организиран от 

Държавна комисия по сигурността на информация;  

o Семинар „Договор от Лисабон – новите предложения и предизвикателства пред 

държавите членки. Новите положения от гледна точка  на съдебната система на 

ЕС и на процесуалното представителство” (2009);  

o Семинар „Практически проблеми по прилагането на Наказателния кодекс и 

Наказателно-процесуалния кодекс” (2010); 

Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Георгиева за периода 01.01.2003 г. – 31.08.2008 

г.  
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VI.  EЗИЦИ:  

 Немски език.  

 

VII. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАРИЕРНОТО ИЗРАСТВАНЕ ДО МОМЕНТА:  

Съдия Георгиева започва кариерата си в съдебната система  от 22.03.1999 г., като 

следовател в ОСС Пловдив. От 18.11.2002 г. досега е съдия в РС Карлово. Анна Георгиева е в 

отпуск за временна неработоспособност от 28.07.2007 г. до 26.08.2007 г., включително и в 

отпуск за  бременност и раждане от 27.08.2007 г.  Съдията се завръща на работа на 07.07.2008 

г., като оттогава до края на годината е изпълнявала функциите си на районен съдия.  

Със Заповед № 105/08.07.2004 г. на Председателя на РС Карлово на съдия 

Георгиева са възложени функциите на служител по сигурността на информацията.  

Видно от Протокол № 50/03.12.2008 г. от заседанието на ВСС, Съвета определя на Анна 

Георгиева комплексна оценка “Много добра” – 94 (деветдесет и четири) точки.  На същото 

заседание съдията придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на 

решението. 

През 2009 г. по предложение на административния ръководител, на място в ранг е 

повишен един съдия, а именно Анна Георгиева - в ранг „съдия в Окръжен съд”  (протокол на 

ВСС № 12/18.03.2009 г.).  

На свое заседание от 21.07.2011 г. ВСС предсрочно освобождава Дарина Илиева Попова 

от заеманата длъжност "Административен ръководител-председател" на Районен съд гр. 

Карлово, считано от датата на вземане на решението на основание чл. 129, ал. 3, т. 2 от 

Конституцията на Република България и чл. 175, ал. 1 от ЗСВ
1
 и  назначава съдия Георгиева 

за изпълняващ функциите на длъжността.                                    .         
 

Източник: Протоколи от заседания на ВСС, подробна автобиография и Единен атестационен 

формуляр на съдия Георгиева.  

 

ПРОФЕСИОНАЛНА  ДЕЙНОСТ   

 

I. ПОСТЪПИЛИ, НАСРОЧЕНИ, СВЪРШЕНИ, НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА: 

 

Срочност на изготвяне на съдебни актове. Дела през периода на атестиране. 

Година Останали несвършени Постъпили Насрочени Свършени 

2003 34 361 594 316 

2004 79 407 744 355 

2005 136 316 766 295 

2006 214 205 802 345 

2007 92 78 315 148 

2008 13 17 7 7 

Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Георгиева за периода 01.01.2003 г. – 31.08.2008 г.  

Спазване на законовите срокове 

                                                        

1 Чл. 129, ал. 3 от КРБ:  С навършване на петгодишен стаж като съдия, прокурор или следовател и след атестиране, 

с решение на Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите и следователите стават несменяеми. Те, включително 

лицата по ал. 2, се освобождават от длъжност само при: ... т. 2. подаване на оставка;  

Чл. 175, ал. 1 от  ЗСВ: Административен ръководител се освобождава от длъжност предсрочно на основанията по 

чл. 129, ал. 3 от Конституцията на Република България. 

http://web.apis.bg/p.php?i=301958#p3723579
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Година Брой свършени дела Свършени в 

срок до 1 месец 

Свършени в срок 

до 3 месеца 

Свършени в срок 

до 1 година 

2003 316 224 55 34 

2004 355 236 48 66 

2005 295 112 65 112 

2006 345 92 57 104 

2007 148 52 28 39 

2008 7 7 0 0 

Забележка: Броят на останалите несвършени дела през 2007 г. не съответства на броя на останалите 

несвършени дела през 2008 г., тъй като през периода на атестацията, считано от 27.08.2007 г. до 

06.07.2008 г. съдия Георгиева е ползвала отпуск поради бременност и раждане. При излизането и в 

отпуск, висящите през 2007 г. 80 броя дела са разпределени между останалите докладчици.  

II. ВИСЯЩИ ДЕЛА /брой висящи дела от датата на образуване/ 

 

Период Брой дела 

До 3 месеца 13 

От 3 до 6 месеца  0 

От 6 месеца до 1 година 0 

Над 1 година 0 

 

        III. БРОЙ ПОТВЪРДЕНИ И ОТМЕНЕНИ ДЕЛА 

 

Брой потвърдени и отменени актове и основанията за това. 
Година Подлежащи 

на обжалване 

Обжалвани Потвърдени Изцяло 

отменени 

Изменени Прекратени Уважени 

жалби за 

бавност 

2003 171 14 10 4 0 0 0 

2004 177 17 11 3 3 0 0 

2005 219 23 13 8 1 1 0 

2006 246 45 28 7 3 0 0 

2007 111 58 44 12 5 1 0 

2008 1 0 1 0 0 0 0 

Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Георгиева за периода 01.01.2003 г. – 31.08.2008 г.  

Забележка: Справката включва данни за всички обжалвани през периода дела, част от които, към 

датата на изготвянето и, се намират във въззивна и касационна инстанция, и не са приключили с  

влязъл в сила съдебен акт, както и за всички приключени през периода дела, част от които са 

обжалвани в предходен период.  

IV. НАТОВАРЕНОСТ 

 За 2008 г. при съдия Георгиева има общо постъпили 109 наказателни дела, от които 

общо свършени 95 дела - решени по същество 77 бр., от които НОХД - 11 бр., НЧХД - 1 бр., 

НАХД - 16 бр., ЧНД - 46 бр. и прекратени 18 бр., от които НОХД - 13 бр., ЧНД - 5 бр. 

Данни от Годишните отчетни доклади на РС Карлово за 2009 г. и за 2010 г. относно 

личната дейност на съдия Георгиева, като съдия разглеждащ наказателни дела: 
Година 

 

Несвършени в 

началото на 

периода 

Постъпили 

 

Общо за 

разглеждане 

Свършени  

 

Останали 

несвършени 

2009   15 273 288 248 40 

2010 41 250 291 224 67 
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ИМУЩЕСТВО  И  ОБЩЕСТВЕНО  ПОЛОЖЕНИЕ  

 

I. ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА: КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И 

ИМУЩЕСТВЕНО  СЪСТОЯНИЕ 

 

Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси  - 

понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

(Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) 

 

 В декларацията си от 16.01.2009 г. Анна Георгиева не е декларирала данни за конфликт 

на интереси. Отбелязала е като задължения към кредитни или финансови институции, както и 

към други лица, на стойност над 5000 лв. заем, сключен през месец май 2005 г., на стойност 

15 000 лв. /словом: петнадесет хиляди лева/ към Банка “Уникредит Биохим”, Клон Карлово.  

Като друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето 

сметне за необходимо), съдия Георгиева посочва участие в масовата приватизация към фонд 

“Индустриален капитал”, където не й е известно наличието на дивиденти. 

 

Декларации пред Сметната палата по Закона за публичност на имуществото на 

лица, заемащи висши държавни длъжности.  

За 2007 г. и за 2009 г. от страна на  съдия Георгиева има подадени само уведомления пред 

Сметната палата.  

 

1. Недвижимо имущество   

1.1 Придобито 

  

Недвижим 

имот  

 Площ  Година  на 

придобиване 

Цена  Произход на 

средствата 

Правно 

основание  

Собственик  ИЧ 

Апартамент в 

гр. Карлово 

  79 кв.м. 2008 - ДАРЕНИЕ ДАРЕНИЕ АННА 

ГЕОРГИЕВА 

ГЕОРГИЕВА  

1/1 

 

1.2 Прехвърляне на притежавани имоти  

Недвижим 

имот  

 Площ  Година  на 

отчуждаване  

Цена на 

сделката  

Правно 

основание  

Прехвърлител  ИЧ 

Апартамент в 

гр. Карлово 

  79 кв.м. 2008 - Безвъзмездно  Георги Колев 

Георгиев и Тотка 

Иванова Георгиева 

1/1 

 

2. Моторни превозни средства  

2.1 Придобити  

Обект на 

деклариране 

 Марка Цена на 

придобиване 

Произход 

на 

средствата  

Година  на 

придобиване  

Правно 

основание  

Собственик  

Лек автомобил  СЕАТ 1 200 BGN Заплата  2010 Покупко-

продажба  

Анна Георгиева 

Георгиева  

 

3. Данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията. 
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Служба по вписванията - Карлово за периода от 01.01.1992 г. до 04.11.2011 г. 

КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт Дарение на недвижим имот 

Акт Том 14 

Акт номер 64 

Година  2008 

Условие  Н-С Ранджева 

Страни  Дарители: Георги Колев Георгиев и Тотка Иванова Георгиева  и Надарен: Анна 

Георгиева Георгиева  

Имот  Самостоятелен обект в сграда, обект в сгр. - ИЗБА №*, предназначение - Жилище, 

апартамент, площ по док. - 70.760 кв. м., гр. Карлово, ул*, обл. ПЛОВДИВ, общ. 

КАРЛОВО, гр.Карлово ул.*, No:*. 

 

II. ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ/ НАКАЗАНИЯ/ПООЩРЕНИЯ 

 Няма данни за наложени поощрения и наказания през периода на атестирането 

 01.01.2003 г. до 31.08.2008 г.   

 

 III. УЧАСТИЕ В НПО  И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Няма данни.    

 

IV. ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ    

СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ 

 Няма данни за извършвани проверки на съдия Георгиева.  

 Източник: www.comdos.bg  

       

     V. ДРУГИ 

 1. Други умения  

Работа с Windows XP. Умения по машинопис и стенография.  

 Източник: Подробна автобиография на съдия Георгиева.  

 

 2. Данни от Анкетния лист за самооценка (АЛС) на съдия Анна Георгиева.  

Информацията в тази секция е извлечена от Анкетен лист за самооценка. АЛС е изработен от 

БИПИ и се предоставя на кандидата, като попълването му е доброволно.  

БИПИ си запазва правото на преценка каква част от информацията, споделена в АЛС да включва в 

профилите.  

  

 Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а,  станало/и обект на висок 

медиен  и обществен  интерес?  

„Взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” спрямо двама полицаи с обвинения 

за подкуп” 

 

 Моля да посочите дело/дела, които определяте като особени професионални 

предизвикателства във Вашата  практика и  да обусловите факторите за това:  

„НОХД № 318/2010 г. по описа на КРС, публикувано в интернет страницата на съда.” 

Интернет страница на РС Карлово:  http://www.rs-karlovo.com/ 

 

http://www.comdos.bg/
http://www.rs-karlovo.com/

