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І. Провеждане на индивидуален  двуседмичен стаж в РС Бургас.   

 

По време на обучението си по право студентите  преминават  двуседмичен 

стаж по посочените по гражданско право и  наказателно право и др.  

Индивидуалният двуседмичен стаж в Районен съд Бургас се провежда по 

следния начин: 

1. Административният секретар, а при негово отсъствие съдебният 

администратор определя на студента  съдия,  разглеждащи съответно 

граждански или наказателни дела в зависимост от посочения  от ръководителя 

му предмет. 

2. По време на двуседмичния си стаж студента присъства на съдебни 

заседания и запознава се с работата на деловодствата.  

3. След приключване на   двуседмичния си стаж се попълва служебната 

бележка /по  образец на университета, който го изпраща/ или се прави 

отбелязване в студентската книжка на студента. Посочва се периода на 

индивидуалния двуседмичен стаж, подписва се от съдията, при който е бил 

разпределен или от съдебния администратор и се подпечатва.  

 

   ІІ Провеждане на задължителния юридически стаж в Районен съд - 

Бургас  от  стажант – юристите, след завършване на висше образование 

„Право” на два етапа. 

С тези правила се урежда редът за провеждане на стажа за придобиване на 

юридическа правоспособност от разпределените в Районен съд - Бургас стажант- 

юристи. 

Предвид създаване на организация за провеждане на стажа от стажант - 

юристите и тяхната оптимална подготовка, в изпълнение разпоредбите на Глава 

XIV от Закона за съдебната власт и Наредба № 1/01.02.2019 г. за придобиване на 

юридическа правоспособност,  разпределените  към Окръжен съд Бургас 

стажант- юристи провеждат стажа си и в Районен съд Бургас, съгласно 

утвърдения от Председателя на Окръжен съд Бургас План за провеждане на 

стажа. Стажът е шестмесечен и се провежда на два етапа: 

 Първи етап - основен стаж с продължителност от два месеца. 

 Втори етап - професионален стаж с продължителност от четири 

месеца. 

1.    Ред   за провеждане на основен стаж  в Районен съд Бургас 
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1.1.За основен стаж с продължителност две седмици в Районен съд - 

Бургас се приемат стажант - юристи, разпределени със заповед за разпределение 

от Министъра на правосъдието и приети за постъпване на стаж в Окръжен съд - 

Бургас. 

1.2. По време на основния стаж стажант - юристите се запознават общо с 

основните функции, задължения, с организацията на дейността на Районен съд - 

Бургас, а така също придобиват и практически познания по насрочването, 

подготовката  и провеждането на съдебните заседания, и изготвянето на съдебни 

актове. Стажът, включва посещение на съдебни заседания, подготовка на 

проекти на съдебни актове, посещения в деловодствата и в архива. Начинът на 

провеждане на стажа, графика на съдебните заседания и посещенията на 

стажант-юриста в съда се уговарят с определените магистрати, наставници.  

1.3.Стажант–юристът постъпва на стаж в деня посочен като начална дата  в 

Плана за провеждане на основния стаж  в Районен съд Бургас. При постъпването 

си на стаж в Районен съд – Бургас, стажант юристът  представя стажантската си 

книжка и копие от утвърдения План за провеждане на стаж на 

Административния секретар, а при негово отсъствие на служителя, който го 

замества или на Съдебния администратор. 

1.4.На всеки постъпил стажант - юрист административният секретар 

определя съдия - наставник от състава на съдиите в Районен съд -Бургас, при 

равномерно разпределение по списъка им по азбучен ред. В деня на встъпване на 

стажант - юриста за двуседмичния основен стаж в PC - Бургас, същият представя 

на административния секретар стажантска книжка и утвърден индивидуален 

календарен план за провеждане на стажа. 

1.5.След изтичане на периода в Районен съд - Бургас съдията -наставник 

на стажант юриста удостоверява в стажантската му книжка извършената от 

стажант юриста работа, или актовете, в изготвянето на които същият е участвал 

и дава оценка за усвояването на работата. 

1.6.Заверка в стажантските книжки за проведен стаж в Районен съд - 

Бургас извършват съдиите - наставници, а полагането на печат се осъществява от 

административния секретар. 

2.    Ред   за провеждане на професионален стаж  в Районен съд Бургас 

Професионалният стаж е с продължителност от четири месеца и се 

провежда под ръководството на наставник с най - малко 5 години стаж на 

съответната длъжност или съответната професия. По време на професионалния 
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стаж стажант - юристите придобиват практически знания и умения в конкретно 

избрана област на правото. 

          2.1.Съдиите от Районен съд - Бургас, които желаят да приемат стажант - 

юристи при условията на чл. 17 ал. 1 и чл. 19 от Наредба № 1/01.02.2019 г. за 

придобиване на юридическа правоспособност  попълват декларация/заявление, 

че са съгласни  да бъдат  и  сами  определят правилата за прием и подбор на 

кандидат - стажанти, както и времеви период за провеждане на професионалния 

стаж. Информацията  за  съдиите, съгласни да бъдат наставници  се публикува на 

интернет страницата на Районен съд - Бургас и се изпраща на Министерство на 

правосъдието за публикуване на неговата интернет страница. 

          2.2. В случай, че стажант - юристът е представил писмено съгласие на 

наставника, съгласно чл. 297 ал. 5 от ЗСВ и индивидуален стажантски план за 

провеждане на професионалния стаж по чл. 297 ал. 2 т. 2 от ЗСВ, 

професионалният стаж се провежда при този наставник. 

           2.3.Разпределението на стажант - юристите в Районен съд -Бургас се 

осъществява от съответния  служител от Окръжен съд – Бургас. Стажант- 

юриста представя на административният секретар  на PC – Бургас  

индивидуалния план с  определения му съдия-  наставник. 

           2.4.В случай, че стажант - юриста не е представил писмено съгласие по 

смисъла на т. 2.2 от настоящите правила,  стажът се провежда при наставник, 

отговарящ на изискванията на чл.297 ал.5 от  ЗСВ,  в орган на съдебната власт   

по чл.7 ал.2 от  Наредба № 1/01.02.2019 г. за придобиване на юридическа 

правоспособност   по ред, определен  от  Председателя на  Окръжен  съд – 

Бургас.   Това обстоятелство се посочва в заповедта за разпределение по чл.6 

ал.1 от Наредба № 1/01.02.2019 г. за придобиване на юридическа 

правоспособност. 

           2.5.Професионалният стаж се провежда по индивидуален план, одобрен от 

наставника. В индивидуалния план се отбелязват дейностите, които ще се 

извършат от стажант - юриста, като за всяко действие се отбелязва поетапно след 

извършването му, че е извършено и кратка рецензия на наставника, както и вида 

и броя на документите с правно значение, които ще се изготвят от стажант - 

юриста по време на стажа, като за всеки документ се отбелязва поетапно след 

изготвянето му, че е изготвен и кратка рецензия на наставника. Изготвените от 

стажант - юриста документи с правно значение се прилагат към индивидуалния 

план при стриктно спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 
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          2.6.След приключване на професионалния стаж 

индивидуалният план се подписва от наставника, който поставя и обща 

оценка за начина на справяне с работата от страна на стажант - юриста. 

 

III.   ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ 

 

1.   За всеки стажант - юрист административният секретар на Районен съд 

- Бургас води кадрово досие, съдържащо: индивидуален календарен план за 

провеждане на основния стаж; индивидуален план за провеждане на 

професионалния стаж;  други документи,  относими  към провеждането на стажа. 

2.Административният секретар води книга за основния стаж на стажант - 

юристите за всяка календарна година. В нея се записват стажантите по реда на 

постъпването им в съда, както следва: № по ред, име и фамилия, дата на 

встъпване, съдия -наставник  по основния стаж. 

3.Административният секретар води и книга за професионалния стаж на 

стажант - юристите за всяка календарна година. В нея се записват стажантите по 

реда на постъпването им в съда, както следва: № по ред, трите имена, ЕГН, адрес 

и телефон, дата на встъпване, съдия - наставник по професионалния стаж. 

Приложения № 1  Съгласие  от съдията наставник за провеждане на 

професионалния стаж  

Приложение № 2  Индивидуален план  

 

 Настоящите Правила за провеждане на стаж в Районен съд Бургас от 

студентите по право и стажант юристите са утвърдени със Заповед №  РД 13- 

283/ 19.10.2021г.   и  отменят  Правилата за провеждане на стаж в РС Бургас 

утвърдени със Заповед № 493/14.07.2014г.  

 

  

  Изготвил: 

   ЩН/АС 
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         Приложение№ 1 

 

 

 С Ъ Г Л А С И Е  

 

 

 

     От    ………………………………………………………….. 

               на  длъжност ………………………………. в Районен съд Бургас 

 

 

Долуподписаният ……..………………………………………………………, 

давам  писменото си съгласие по чл.4 ал.1 т.5 от  Наредба № 1/01.02.2019г. за 

придобиване на юридическа правоспособност, издадена от Министъра на 

правосъдието, обн. в ДВ  бр.13 от 12.12.2019г., в сила от 01.01.2020г. стажант –

юристът  ……………………………………………….,  ЕГН ……………………..   

да проведе професионалния  си стаж в Районен съд Бургас  под мое ръководство 

в качеството ми на наставник на посочения стажант –юрист. 

 

         ………………. при Районен съд Бургас: 

                                           / длъжност/                                               ……………… 

                                                                                                            / подпис/ 

                                                                                                       / …………………./  

                                                  /Име и фамилия/
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                                           Приложение № 2 

УТВЪРЖДАВАМ  

НАСТАВНИК……… . . . . . .  

 

ИНДИВИДУАЛЕН   ПЛАН  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ 

 
 

на стажант-юрист .............................................................................................................  

ЕГН .................................................  

постоянен адрес: ...............................................................................................................  

разпределен в .................................................................... с Акт за избор на ОСВ, 

№: .......................................................................................................................................  

Съдия-наставник: ..............................................................................................................  

Начало на професионалния стаж: ...................................................................................  

Край на професионалния стаж: .......................................................................................  
 

Дейностите, които ще се извършат от стажант-юриста, като за всяко 

действие се отбелязва поетапно след извършването му, че е извършено и 

кратка рецензия от наставника: ....................................................................................... ….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Вид и брой на документите с правно значение, които ще се изготвят от стажант-юриста по 

време на стажа, като за всеки документ се отбелязва поетапно след изготвянето му, че е 

изготвен и кратка рецензия от наставника:………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
 

Обща оценка на наставника за начина на справяне с работата от страна на 

стажант-юриста 

…………………………………………………………………………….………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Изготвил : .......................................  
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                                 /име и фамилия, подпис/ 

 

 


