
 
 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РАЙОНЕН СЪД – БУРГАС  

 

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД 13-283 / 19.10.2021 г. 

 

 На основание чл. 80, ал. 1 и ал. 2  от Закона за съдебната власт  във 

връзка с Наредба № 1/01.02.2019г за придобиване на юридическа 

правоспособност  

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. УТВЪРЖДАВАМ  Правила за провеждане на стаж в Районен съд 

Бургас от студентите по право и стажант юристите. 

2. УТВЪРЖДАВАМ  Списък на съдиите, съдиите по вписванията и 

държавните съдебни изпълнители от Районен съд Бургас, отговарящи на 

изискванията по чл.297 ал.5 от ЗСВ, заявили желание да бъдат съдии 

наставници за провеждане на професионален стаж на стажант –юристите, 

Приложение № 1. 

3. ОПРЕДЕЛЯМ места за провеждане на професионалния стаж в 

Районен съд Бургас, както следва: 

3.1.Съдебната палата, на адрес гр.Бургас , ул.Александровска № 101  

в деловодства и  в съдебно заседание. 

3.2.Сградата  на адрес в гр.Бургас, ул.„Жени Патева“ №1  –  при 

съдиите по вписванията и  Държавната съдебно изпълнителна служба. 

4. Информацията за местата и утвърдения списък на съдиите 

наставници за провеждане на професионалния стаж да се изпрати на 

Министерство на правосъдието за публикуване на интернет страница му. 

         5. Правилата и утвърдения списък на съдиите -наставници от Районен 

съд Бургас да се публикуват на интернет страницата на съда. 

         6. Препис от заповедта ведно с Правилата да се изпрати на 

магистратите и съдебните служители за сведение. 

   

     ЕВГЕНИ УЗУНОВ 
     Административен ръководител 

     Председател на Районен съд – Бургас  

 

 
Изготвил: 

ЩН/АС 



 
 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РАЙОНЕН СЪД – БУРГАС  

 

Приложение № 1 

 

 

     УТВЪРЖДАВАМ: 

       ЕВГЕНИ УЗУНОВ 

       Административен ръководител- 

       Председател на Районен съд Бургас

  

  

СПИСЪК 
 

На съдиите от Районен съд Бургас, 

отговарящи  на изискванията  на чл.297 ал.5 от ЗСВ  

за провеждане на  професионален стаж и 

 заявили своето желание да бъдат съдии –наставници 

 

Име, презиме и фамилия 

 

Съдия  Видове  дела по материя 

Анатоли Йорданов Бобоков 

 

съдия наказателни дела 

Дарина Кирчева Йорданова 

 

съдия граждански дела 

Ивелина Ленкова 

Мавродиева 

съдия граждански дела 

Тонка  Иванова Сарафова Съдия по 

вписванията 

вписвания 

Свилена Янев Янев Съдия по 

вписванията 

вписвания 

Дарина Жекова Геренова Съдия по 

вписванията 

вписвания 

Мая Димитрова Синкова Държавен 

съдебен 

изпълнител 

Изпълнителни дела 

Диана Симеонова Ставрева Държавен 

съдебен 

изпълнител 

Изпълнителни дела 

Таня Стоянова Михова Държавен 

съдебен 

изпълнител 

Изпълнителни дела 

 

 
8000  Бургас, ул. „Александровска” 101, ет.3, тел. 056/87 88 43, факс 056/84 61 60 

ел. поща: rsyd_burgas@abv.bg, Интернет страница: http://www.bourgasrc.court-bg.org 
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