
         АВТОБИОГРАФИЯ  

 

                      на Анелия Здравкова Маркова 

 

Родена съм на 14.10.1965 г. в гр. Кюстендил. 

Родителите ми: 

Майка – Малинка Крумова Лютова в продължение на 39 години 

работи като медицинска сестра, понастоящем е пенсионер. 

Баща –Здравко Димитров Захариев по професия е бояджия, сега е 

пенсионер. 

Семейно положение – разведена. 

Синът ми –Иван Марков Марков, роден на 01.04.1989 г. работи като 

младши възпитател в 143 СОУ „Георги Бенковски“.  

Образование: 

Средното си образование съм завършила в Политехническа 

гимназия „Неофит Рилски“, гр. Кюстендил в паралелка с усилено изучаване 

на английски език. 

В периода 1983 г.- 1985 г. съм била студентка в Държавен 

библиотекарски институт, гр. София, /понастоящем ВУБИТ/. Завършила съм 

същия със специалност „Книгоразпространение“. 

Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“, диплома № 

116451/10.05.1992 г. 

Трудов стаж /неюридически/: 

Санаторно-курортен комплекс /СКК/, гр. Кюстендил, длъжност 

„Завеждащ културно-масовата работа“, период – 23.09.1985 г.- 01.09.1986 г. 

СД “Хлебни изделия“, длъжност „редач на хляб“, период 01.08.1988 

г.- 01.09.1988 г. 

Юридическа кариера: 

За периода 01.04.1991 г.- 01.10.1991 г. съм стажант съдия в 

Софийски градски съд. 

За периода 18.03.1992 г.- 06.02.1995 г. съм работила като 

юрисконсулт и главен юрисконсулт в Столична община – Териториална 

общинска администрация „Илинден“ /сега район „Илинден“/. 

В периода 06.02.1995 г.- 26.01.1998 г. съм била районен съдия в 

Софийски районен съд. 

Считано от 26.01.1998 г. съм избрана за съдия в Софийски градски 

съд, където работа и понастоящем като член съдия в Гражданско отделение, 

въззивен състав. 



В периода 15.02.2002 г. до 01.07.2004 г. съм била зам.председател на 

Софийски градски съд и ръководител на Административно отделение в СГС  

/последното понастоящем е закрито/. 

Присъден ми е ранг „Съдия във Върховен административен и 

Върховен касационен съд“, считано от 14.03.2007 г. 

Не са ми налагани дисциплинарни наказания. 

Работя повече от 20 години в съдебната система като през този 

период съм разглеждала търговски и трудови дела /като първа инстанция/, 

административни дела, а понастоящем граждански, търговски и трудови дела 

като втора съдебна инстанция. 

Допълнителна квалификация и специализация:  

СУ „Св.Климент Охридски“, журналист –кореспондент на средства 

за масова информация, диплома № 954/23.05.1990 г. 

Център за чужди езици към Нов български университет, 

удостоверение № 1939/23.05.2003 г. 

В периода 1998 г.- 2009 г., когато разглеждах административни 

дела, съм участвала активно в провежданите в областта на 

административното правораздаване семинари, конференции и др. и по-

конкретно в областта на данъчното право, патентно право, достъп до 

обществена информация, право на Европейската общност във връзка с 

усъвършенстването на административното правосъдие в Република България.  

Била съм лектор по данъчно право, по Закона за убежището и бежанците, по 

реституционните закони. 

През 2003 г. съм била обучител по програмата финансирана от 

ПРООН за повишаване на капацитета на администрацията. 

Като ръководител на Административно отделение в Софийски 

градски съд ни беше присъдена годишната награда от Представителството за 

България на Комисариата за бежанците към ООН за принос към целите на 

организацията. 

Мои съдебни решения са включени в доклада на Върховния 

Комисариат за бежанците към ООН, изследващ икономическата, 

политическата и съдебна реформа в България за периода 1993 г.- 2003 г. 

Участвала съм в една от работните групи по изготвяне на проекта за 

Административно-процесуален кодекс.  

Във връзка с преминаването ми в Гражданско отделение, въззивен 

състав, съм участвала в редица семинари с цел повишаване на 

квалификацията ми в областта на гражданското право и процес.   

Още преди присъединяването на Р България към Европейския съюз 

съм участвала в семинари и конференции за придобиване на квалификация в 

областта на европейското право. 



Публикации: 

Съавтор съм на сборник от монографии, свързани с проблемите на 

данъчното право, изд. от Министерство на финансите, 2002 г.; 

Съавтор съм на монографията „Такси и разноски в данъчните 

производства“, изд. „Фенея“, София, 2005 г. 

Съавтор съм на сборник „Съдебна и данъчна практика по ЗДДС“, 

изд. ОРКП „Мисъл“, София, 2006 г. 

Съавтор съм на монографията „Изменение на данъчни и 

осигурителни задължения“, изд. Фенея, София, 2007 г. 

Съавтор съм на монографията „Едноличен търговец-правен статут, 

счетоводство, данъчно облагане, осигурителни отношения“, издание на ОРКП 

„Мисъл“, София, 2012 г. 

Съавтор съм на монографията „Неперсонифицирано дружество – 

правна уредба, счетоводно отчитане, данъчно третиране; работодател и 

осигурител“, издание на ОРКП „Мисъл“, София, 2012 г. 

Била съм лектор на Първата и Втора национална експертна 

конференция /2014 и 2015 г./ по прилагането на ЗДДС и ЗКПО. 

Член съм на редколегията на списание „Данъчен консултант“, 

сътрудник в списание „Счетоводство плюс, данъци и осигурителни 

отношения“ и в списание РААБЕ-България. Последното е чуждестранно 

списание, което излиза на български език и една от целите му е да подпомага 

българските и чуждестранни инвеститори като ги запознава с българското 

законодателство и възможностите за развиване на бизнес в страната. 

Издателство РААБЕ България е дъщерно дружество на германския холдинг 

Клет Лернен унд Информацион, част от голямата издателска група Клет, 

базирана в гр. Щутгарт, Германия. Предоставя образователни услуги на 

територията на цяла Европа. 

Обществена дейност: 

Член на Съюза на съдиите. 

 

                                      ИЗГОТВИЛ: 

                                                               /А.Маркова/ 


