Образец № 1
„Профил на обучаемия съдия в Районен съд– граждански профил“.

ПРОФИЛ
Съдия в Районен съд – граждански профил
Дейности за Длъжността1

Специализация 2

Код3

Облигационни искове за права или правоотношения, 0208-1, 0210-1, 0211-1,
породени или отнасящи се до договор, едностранна сделка 0212-1, 0213-1, 0214-1,0
/Разглежда и решава граждански
или колективни права
216-1, 0303-1, 0503-1, 0504дела, извършва проверка за
1, 0501, 0601-1, 0604-5
допустимост и редовност на исковите Облигационни искове за вземания, произтичащи от 0201-1, 0202-1, 0206-1,
молби, постъпили в съответния
неоснователно обогатяване и гесция
0207-1, 0305-1, 0306-1,
районен съд, подготовка на делото за
0604-2
съдебно заседание, провеждане на
Облигационни искове за права или правоотношения, 203-1, 604 – 4
открито съдебно заседание,
произтичащи от деликт, нарушение на права на
изготвяне на съдебни актове в хода
интелектуална собственост, конкуренция
на производството, проверка и
Искове за издръжка
0105-1
изготвяне на протокол от съдебно
Искове по ЗЗДискр
0205-2
заседание и постановяване на
Облигационни искове за права или правоотношения, 0208-1, 0212-1, 0214-1,
решение. Администриране на
породени или отнасящи се до търговска сделка /субективна 0604-6
А. Основни дейности.

1

Дейностите са определени по функционален признак. Основни са дейностите, пряко свързани с пряко с правораздавателната дейност на съдията в районен
съд, разглеждащ граждански дела. Допълнителни са дейностите, които са пряко свързани с длъжността съдия в районен съд, без да са задължителни за
основната функция и Факултативни, са дейностите, които са свързани със статута на съдията в районния съд, които са допустими за извършване от
съдията по Закона за съдебната власт, но не са задължителни и пряко свързани с основната функция на съдията в районния съд.
2
Включва видовете граждански дела, подсъдни на районните съдилища, като първа инстанция. Специализацията не е задължителна, доколкото в малките
районни съдилища, същата е обективно невъзможна.
3
Съгласно действащата Номенклатура на статистическите кодове по граждански дела, приета от ВСС, /последна актуализация 20.07.2021- Приложена за
сведение към Профила/
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въззивни жалби./

или обективна/, приватизационен договор, договор за
обществена поръчка, концесия или безвъзмездна финансова
помощ
Облигационни искове за вземания, произтичащи от
застрахователни правоотношения
Искове по ЗОДОВ
Искове за обезщетение от неприлагане на право на ЕС
Искове, свързани с възстановяване на запазена част от
наследство
Делба
Вещни искове - установителен, ревандикационен, негаторен,
за определяне на граници, искове по ЗКИР
Административни производства по ЗСПЗЗ
Производства по чл. 306 във вр. с чл. 304 от АПК
Искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-4, чл. 357 КТ

0217-1, 0604-3
0204-1
0219-1
0502-1
0501-1
0101-1, 0302-1, 0304-1
0800-1
0801-1, 0802-1
0706-1

Искове
за
имуществена
отговорност
на 0604-2, 0702-1, 0705-1
работника/работодателя
Други искове по КТ /чл. 215, 220, чл. 224, чл. 226 КТ и т.н./
0604-1, 0701-1, 0703-1,
0704-1, 0707-1, 0708-1
Искове за развод и недействителност на брака, ЗБЖИРБ
0102-1, 0104-1, 0115-1,
0112-1
Искове по Закона за защита срещу домашното насилие
0111-1
Производство по Закона за закрила на детето

0112-1

Приемане и отказ от наследство, производство по открито 1016-1, 1017-1
наследство - чл. 47 ЗН; искания по чл. 65, чл. 66 и чл. 67 ЗН;

Стр. 2

Образец № 1
„Профил на обучаемия съдия в Районен съд– граждански профил“.

искания по чл. 45 и чл. 46 ЗН; предоставяне на срок по чл. 51
ЗН.
Приемане на наследство по чл. 49 ЗН; отказ от наследство по 1006-1
чл. 52 ЗН
Производство по установяване на факти (чл. 542 ГПК)
0112-1, 1003-1
Производства по СК, ЗГР, обезсилване на ценни книжа

Други граждански дела

0103-1, 0116-1, 0118-1,
0112-1, 1004-1, 1005-1,
1201-1, 1202-1, 1203-1,
1205-1, 1014-1
1300-1

Даване на разрешение по чл.130, ал. 3 от Семейния Кодекс

1004-1

Заповедни производства

1101-1, 1102-1

Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. 0901-1, 0902-1, 1001-1
ГПК за отмяна на обезпечение
Производство по чл. 524, вр. чл. 523, ал. 2 ГПК
1002-1

Б. Допълнителни дейности.
В. Факултативни дейности.

Производства по Регламент (ЕС) № 655/2014; Процедура по 1015-1, 1204-1
Регламент № 650/2012
Прилага се Образец 4 „Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и
компетентности за допълнителни и факултативни дейности във връзка с изпълнение на
длъжността съдия“4

4

Образец 4 „Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности за допълнителни и факултативни дейности във връзка с
изпълнение на длъжността съдия“4 е общ стандарт, относим и приложим към всички заемащи длъжността Съдия.
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Изготвил: Съдия Даниела Александрова
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