АВТОБИОГРАФИЯ
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Адрес

Теодора Ангелова Точкова
Гр. Хасково

Телефон
Факс
E-mail
Националност
Дата на раждане

Българка
08.04.1968г.

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя

03.01.2007Г- ДО НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ
Административен съд- Хасково

• Вид на дейността или сферата на
работа

Правораздаване

• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

Административен ръководител- Председател, II-ри
мандат

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя

04.06.2001Г.-03.01.2007Г.
Окръжен съд- Хасково

• Вид на дейността или сферата на
работа

Правораздаване

• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

Съдия

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност

01.11.1995г.- 04.06.2001г.
Районен съд- Хасково
Правораздаване

От 01.11.1995г. до 14.04.1997г.- съдия
От 14.04.1997г.- 04.06.2001г.- заместник председател

• Основни дейности и отговорности

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа

01.03.1994г.- 31.10.1995г.
Окръжен съд-Хасково
Правораздаване

• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя

Младши съдия

30.06.1993г.- 22.12.1993г.
Окръжен съд-Хасково

• Вид на дейността или сферата на
работа

Правораздаване

• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

Стажант съдия

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)

МАЙЧИН ЕЗИК

1987г.-1991г.
СУ ”Св.Климент Охридски”

Специалност право

юрист

магистър

български

ДРУГИ ЕЗИЦИ
Руски език, английски език

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с WORD, EXCEL, INTERNET, програма за автоматизирано управление на
съдебните дела - САС”Съд. деловодство” на „Инф. обслужване” АД

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

07.03.2014г.

Участие в следните семинари:
-семинар „Адм. правосъдие”-НИП-2007г.;
-Българо-германски семинар за административни съдии- 2007г.
- обучение по ЗЗКИ-Академия на МВР- 2008г.;
-обучение”Актуални въпроси по прилагане на ЗУТ,ЗКИР и КСО”-АСЯмбол-2008г.;
-семинар „ЗУТ- Общи и подробни устройствени планове и схеми”-АСХасково-2008г.;
-обучение по Спорни пунктове и нови моменти при субсидиарното
прилагане на ГПК в адм. съдопроизводства-АС- Силистра-2008г.;
-Курс за председатели на съдилища „Управление на човешките ресурси в
съд. администрация”-Проект „Правно обучение” на Британски съвет,
Британско посолство и НИП- 2008г.;
-Курс по Новият ГПК- Нац. център за юридическо обучение -2008г.
- семинар „Актуални въпроси по прилагане на КСО”-АС- Хасково-2009г.
-семинар „Съдебна етика”- НИП- 2010г.;
-Семинар „Съдебно административни производства по оспорване
решения на митническите органи по чл. 220 от ЗМ”- АС-Хасково- 2010г.
-Семинар „Предотвратяване и разкриване конфликт на интереси”- АСЯмбол-2010г.;
-Семинар „Основи на европейското право”- НИП-2011г.;
-Семинар по ЗУТ и ЗКИР- АС-Смолян;
-Учебен курс за ръководителите на съд.система- НИП- 2011г.;
-Семинар „Проблеми по прилагането на ЗАНН в административнонаказателните производства”- АС- Хасково-2011г.;
-Семинар „Практически проблеми в съд. производство по Изборния
кодекс”- АС- Смолян- 2011г.;
-Поредица обучения на ВАС на тема работа с медиите, финансово
управление и контрол на публичните организации и процедури по ЗОП
по проект "Компетентно и прозрачно управление на административните
съдилища в България", финансиран от ОПАК - 2012г.;
-Семинар "Производства по оспорване на административни актове,
издадени по реда на ЗООС и ЗБР" - АС Хасково 2012г.;
-Семинар "Индивидуални административни актове по Закона за закрила
на детето и КТ- по чл.404 и актове по чл.405а. Оспорване, допустимост на
производството." - АС Смолян 2013г.;
-Семинар
"Актуални
проблеми
в
съдебната
практика
по
административно- наказателни производства по КТ, ЗЗБУТ, ЗАДС, ЗМ,
ЗДвП и др." по Проект "Компетентни съдии и съдебни служители гаранти за качествено правораздаване", финансиран от ОПАК 2014г.
-Семинар "Съдебни производства по обжалване на адм.актове по ЗСПЗЗ и
ППЗСПЗЗ" по Проект "Компетентни съдии и съдебни служители гаранти за качествено правораздаване", финансиран от ОПАК 2014г.

Подпис:…………………………
/Теодора Точкова/

