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Пост. адрес
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Телефон 
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E-mail
Дата на раждане

Т р у д о в  с т а ж

От 09.04.2019 г. до нает. момент Главен асистент по „Обща теория на правото“ и „Обща теория на държавата“ в 
Юридическия факултет на ВТУ „Св. Кирил и Методий“, катедра „Публичноправни науки“ ; 
Преподавател по „Юридическа техника“ и „Право и език" в същия факултет

01.09.201 Зг , -  08.04.2019 г Асистент по „Обща теория на правото“ в Юридическия факултет на ВТУ „Св. Кирил и 
Методий“, катедра „Публичноправни науки“ ; Преподавател по „Право и език“ в същия 
факултет

от 16.05.2012 г. до нает. момент Областен Административен секретар -  ПП „ГЕРБ”-о6ласт Велико Търново

18.01.2007 г . - 17.10.2012 г. Адвокат от ВТАК, вписана в РБА под № 1200021050

2005-2006 Община Ямбол -  държавен служител с ръководни функции -  Началник отдел „Общинска 
собственост" в дирекция „Общинска собственост и икономически дейности"

2005 Община В. Търново -  старши експерт -  правен съветник в отдел „Обществени поръчки и 
финансов контрол” в дирекция „Бюджет и финанси"

2005 „ГеостройинженеринГ ЕООД -  гр. Ямбол (дружеството осъществява дейности в областта 
на машиностроенето, строителството, земеделието и животновъдството) -  юрисконсулт

2003 - 2005 Военен завод Аркус” АД -  главен юрисконсулт (правните въпроси на специалното военно 
производство, търговско, трудово и облигационно право, вещно право)
В качеството си на юрист обслужвах с правни съвети, становища и процесуално 
представителство интересите на дъщерните дружества на военния завод:

Частна профилирана гимназия .Американски колеж Аркус” -  гр. В. Търново и 
Училищното настоятелство към гимназията (образование);
Медицински център „Аркус-Медикъл” АД -  гр. В. Търново (здравеопазване); 
Аркус-строй” АД -  гр. В. Търново (строителство).

1996-2003 „Геостройинженеринг” ЕООД -  гр. Ямбол -  оператор в служба „Земеразделяне"

1989- 1990 ОбС на ОСО -  гр. Ямбол -  секретар КСО (организационна дейност)

1988 -1989 Драматичен театър -  гр. Ямбол -  разпоредител в звено „Култура
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Образование и обучение
2018

2002

1995

1988

1984

Лични УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Майчи н  език 

Д руги  езици

Соци ални  ум ения  и
КОМПЕТЕНЦИИ

О рганизационни  ум ения  и 
ком петенции

Т ехнически  ум ения  и
КОМПЕТЕНЦИИ 

Свидетелство за 
управление на МПС

ОНС .Доктор“ в Професионално направление 3.6. Право; „Теория на държавата и 
правото“ (Диплома № BT-19 4-0001 / 25.02.2019 г. - ВТУ „Св. Кирил и Методий“)

Великотърновски у-т „Св. Кирил и Методий"
Образоват.-квалификационна степен „магистър" по специалността „Право” и 
професионална квалификация „юрист”

Софийски у-т „Св. Климент Охридски” , факултет „Славянски филологии” 
Образоват.-квалификационна степен „магистър” по специалността „Българска филология" 
и професионална квалификация „Специалист по бълг. език и литература"

Средно образование -  Математическа гимназия „Ник. Лобачевски" (сега „Атанас Радев") в 
гр. Ямбол с професион. квалификация „Оператор -  програмист на ЕИМ"

Основно образование -  ОУ „Хр. Смирненски" в гр. Ямбол

Български

Руски език: четене -  ниво отлично, писане -  много добро, разговор -  много добро.
Англ. език; четене -  ниво добро, писане -  средно, разговор -  добро.

Комуникативност, адаптивност, толерантност, умения за изслушване и разбиране 
гледната точка на членовете на екипа, на контрагентите и на другите участници в 
комуникационния процес. Умения за водене на преговори. Способност за работа в екип, 
умения за организиране на обща работа и разпределяне на функциите и задълженията, 
съдействие за осъществяване на поставените цели и изпълнение на работните задачи. 
Изготвяне на стратегии и анализи в краткосрочен и дългосрочен план. Умения за 
изработване и вземане на управленски решения и поемане на персонална и екипна 
отговорност, преценка и анализ на взетите решения и на последиците от тях. Умения за 
дефиниране на проблеми и справяне с конфликти и ситуации на социална дисхармония. 
Лоялност, коректност във взаимоотношенията, грижа за професионалното и личностното 
развитие на членовете на екипа и на собственото такова. Стремеж към креативност, 
позитивно мислене и иновативни идеи и концепции.

Умения за координация на дейности -  технически, организационни, интелектуални; 
организация на съвместни дейности. Умения за практическо прилагане на екипните 
принципи в работата на екипа, за разпределение на функции и задължения; 
осъществяване на предварителен, текущ и последващ контрол. Професионален опит в 
управлението и администрирането на хора. Водене на делова кореспонденция, 
поддържане на архив, бази данни. Умения за прогнозиране, планиране, поставяне на 
цели, изготвяне на приоритетни скали и управление на времето. Аналитично мислене и 
систематичност. Търсене, приемане и внедряване на експертни мнения и становища по 
въпроси, изискващи специални умения и компетентности. Инициативност, гъвкавост, 
креативност. Стремеж към самоусъвършенстване на уменията и компетенциите.

Компютърни умения -  работа с програмите на MS Office, с правно-информационните 
системи АПИС, Сиела, Норма, с интернет приложения, електронна поща и др.

Кат. М, Свидетелство за управление на МПС от 1989 г.
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Д руги  ум ения  и
КОМПЕТЕНЦИИ

И нтереси

Придобита юридическа правоспособност (Удостоверение за правоспособност № 670 / 
24.07.2003 г., изд. от Министъра на правосъдието)
Сертификат за завършен курс по англ. език и покриване изискванията за И ниво (Англ. 
школа „Британика" -  гр. В. Търново, сертификат от 31.05.2004 г.)
Завършен курс и успешно положен изпит за боравене с огнестрелно оръжие (Протокол № 
6121 / 09.04.1996 г. -  РДВР-гр. В. Търново)
Удостоверение за придобито право на лов № 435 /11.07.2008 г. -  ДГС-гр. Елена 
Завършен курс и успешно положени изпити по Маникюр, Педикюр, Ноктопластика с гел и 
Нокгопластика с акрил (Сертификат от CND, Удостоверение от МОНМ)
Специфични умения и компетенции за работа с жени и деца е риск или пострадали от 
домашно насилие, придобити при осъществяване на дейността ми като адвокат и 
служебен защитник, и при работата ми на доброволни начала за фондация „Асоциация 
Анимус“, както и участието ми в организацията и реализирането на различни 
благотворителни мероприятия.

Интереси в областта на културата (литература, изящни изкуства, графичен и моден 
дизайн, кино, театър), спорта (лека атлетика, конен спорт, спортна стрелба, туризъм, 
спортен риболов), приложните изкуства и техниката.

ПОДПИС:.
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ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на ВТОбС 
г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ на 
ПК по НПУОР

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

от РОСИЦА ДИНЕВА -  КАРАБАДЖАКОВА

Относно: Участие в процедура за определяне на 
съдебни заседатели за Великотърновски районен съд

УВАЖАЕМИ г-н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ на ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ по НПУОР,

Заявявайки кандидатурата си за участие в процедурата за подбор, определяне и 
избор на съдебни заседатели за Районен съд -  Велико Търново, се надявам да получа 
обществен мандат от членовете на Великотърновски общински съвет и, изпълнявайки 
гражданския си и обществен дълг като съдебен заседател, да оправдая гласуваното 
доверие и да бъда полезна на местната общност с личните си качества, с 
професионалния и жизнения ми опит, и с действията ми като член на състава на съда.

Желанието ми да бъда част от колективния правораздавателен орган -  съдебния 
състав, ръководещ наказателния процес в неговата съдебна фаза и решаващ с присъда 
въпросите по делото, е обусловено от няколко фактора. На първо място, водена от 
активна гражданска позиция, възприемам фигурата на съдебния заседател като 
представител на гражданското общество в съдебния процес, изразяващ обществените 
нагласи и позиции на преобладаващата част от социума основно по въпросите, касаещи 
обществения морал и представите за социална справедливост, равенство пред закона и 
равна мяра по отношение на правата и задълженията на гражданите на държавата, 
поддържане на хармонични отношения в социума, основани на върховенството на 
закона и принципите на правовата държава. Именно чрез института на съдебните 
заседатели народът упражнява своите права на суверен по отношение на съдебната 
власт. Участието на съдебните заседатели в съдебната фаза на наказателния процес е 
предпоставка и гаранция за формиране на по-високо обществено доверие в съдебната 
система и за повишаване на авторитета на третата власт сред членовете на цялото
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общество. Считам, че ролята на съдебните заседатели в съдопроизводството като 
представители на съответната местна общност, е от съществено значение за 
ефективната и ефикасна защита на правата на човека и за утвърждаване на 
върховенството на закона като основен постулат на правовата държава.

На следващо място считам, че с професионалния си и жизнен опит, със знанията 
и уменията си, бих допринесла за повишаване на качеството на съдебния процес и на 
постановените съдебни актове. Възприемам участието си като член на съдебен състав 
при разглеждане и решаване на първоинстанционни наказателни дела, подсъдни на 
Великотърновски районен съд, като изява на мой граждански и обществен дълг, проява 
на осъзната гражданска и обществена отговорност към ефективната защита на правата, 
законните интереси и потребностите на местната великотърновска общност. Често 
представите на общността за морал и справедливост (обществен морал и обществена 
справедливост), за равенство и целесъобразност, за обществен интерес, се различават 
от официалния морал и официалната справедливост, от идеите за равенство и 
целесъобразност, фиксирани в правните норми на позитивното право. Това е причина 
за множество социални напрежения, недоверие в съдебната система и държавните 
институции и повод за обществени разногласия. Именно институтът на съдебните 
заседатели е призван да смекчи тези несъответствия между очаквано и дължимо, като 
даде значимост на обществените мнения и нагласи, предоставяйки равни права и 
задължения на членовете на съдебния състав и възможността общността да участва във 
вземане на решения в съдебния процес.

Мандат 2020-2024 за съдебни заседатели за Великотърновски районен съд би 
бил втори пореден за мен. През изтичащия мандат изпълнявах съвестно и отговорно 
задълженията си на съдебен заседател, произтичащи от Конституцията на Република 
България, , Наказателнопроцесуалния кодекс, Закона за съдебната власт, Наредба № 7 
от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели, приета с решение на Пленум на ВСС, и 
нормите на действащото българско законодателство. Съобразявах поведението си с 
принципите и правилата за етично поведение на съдебните заседатели. Ръководих 
действията си въз основа на водещите постулати за законност, справедливост, 
независимост, безпристрастност, отговорност, компетентност, вежливост и 
толерантност, компетентност и квалифицираност, почтеност, дискретност и опазване 
на служебната тайна. Познавам в детайли фазите и етапите на наказателния процес и 
работата на съда. Освен опита ми като съдебен заседател, решаваща роля за правните 
ми знания имат юридическото ми образование и професионалната ми юридическа 
реализация като юрисконсулт, правен съветник, адвокат, а понастоящем -  преподавател 
на академична длъжност „Главен асистент“ в катедра „Публичноправни науки“ на 
Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. 
От 2018 г. притежавам образователна и научна степен „Доктор“ по „Теория на 
държавата и правото“ в професионално направление 3.6. Право. Като преподавател във 
виеше училище отговарям и на изискването по чл. 68, ал. 5, предл. поел. от ЗСВ за
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минималния състав на определените за съответния район съдебни заседатели с 
педагогическа квалификация.

Считам, че с доброто познаване на нормите на действащото българско 
законодателство, със съпричастността ми към разрешаване на възникващи проблеми в 
публичната и в частната сфера, с личните ми качества и жизнен опит, бих могла да бъда 
полезна в качеството на съдебен заседател на местната общност, на съдебната система в 
цялост, на съдиите от състава на Великотърновски районен съд и на страните по 
конкретните съдебни дела.

23.07.2020 г. 
гр. Велико Търново С УВАЖЕНИЕ:

мотивлционно писмо
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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

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАБАДЖАКОВА,

В отговор на Вашето заявление с вх. № 4978/25.06.2020 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.

ДО
Г-ЖА РОСИЦА, 
КАРАБАДЖАКОВА

ДИНЕВА-

Соф ия 1000, ул. "В р а б ч а "  №  1 
в  800-45 -06; Б -m a il: in fo@ com dos.bg

mailto:info@comdos.bg

