Образец № 1
„Профил на обучаемия съдия в Окръжен съд - граждански и търговски дела “

ПРОФИЛ НА ОБУЧАЕМИЯ
СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД
Граждански и търговски дела
Дейности за Длъжността1

Специализация 2

Искове по СК,
В т.ч. за произход, запрещение и
Разглежда
и
решава осиновяване
първоинстанционни
Имуществени отношения между
граждански и търговски дела, съпрузи
подсъдни на Окръжен съд като Други искове по СК,

Код3

Състав4/инстанция

А. Основни дейности
-

0106, 0107, 0108, 0109, 0110,0117

Код 1

0101,

Код 1, 25

0102, 0103, 0104, 0105,

Код 2

1

Дейностите са определени по функционален признак. Основни са дейностите, пряко свързани с функцията на съдията за заемане на длъжността съдия в
Окръжен съд. Допълнителни са дейностите, които са пряко свързани с длъжността съдия в Окръжен съд, без да са задължителни за основаната функция и
Факултативни, са дейностите, които са свързани със статута на съдия в Окръжен съд, които са допустими за извършване от съдията по ЗСВ, но не са
задължителни и пряко свързани с основната функция на съдия в Окръжен съд.
2
Включва видовете граждански и търговски дела, подсъдни на Окръжните съдилища като първа инстанция и всички второинстанционни граждански дела по
обжалваните актове по дела на районните съдилища. Специализацията не е задължителна, доколкото формирането на отделения и специализации е
правомощие на Общото събрание на съдиите, съгласно чл.85, ал.1 т.3 ЗСВ. Спецификата на компетентностите на съдиите, разглеждащи производства по
несъстоятелност и стабилизация е обобщена в стандарта по образец № 2 „Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности
на съдия в Окръжен съд граждански и търговски профил“, където по изключение към основните дейности по тези първоинстанционни дела са посочени и
дейности на въззивните състави от Апелативен съд.
3
Съгласно действащата Номенклатура на статистическите кодове по граждански, търговски и фирмени, приета от ВСС, публикувани като последна
актуализация от 20.07.2021 год.( приложена за сведение към Профила)
4
Код 1означава разглеждане на делото в състав от един съдия и включва всички първоинстанционни граждански и търговски дела, определени от закона за
разглеждане от Окръжен съд като първа инстанция; Код 2 отбелязва дейност като член на троен състав по всички второинстанционни граждански дела по
обжалваните актове по дела на районните съдилища и при обжалване на действия на съдебни изпълнители и актове на съдиите по вписванията.
5
Двата кода са посочени когато родова подсъдност не се определя от предмета на делото, а от цената на иска.
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първа инстанция и на въззивни Искове по ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР,
0111, 0112,
граждански дела,
ЗЗДет., ЗБЖИРБ, в т.ч.
0115, 0116, 0117, 0118
- извършва
проверка
за вкл. развод, лични отношения
допустимост на исковите молби между съпрузи, родителски права
и въззивните жалби,
и отношения между родители и
- извършва подготовка на делото деца, издръжки
за съдебно заседание,
искове за връщане на дете(Хагска 0113, 0114
- изготвя съдебни актове в хода конвенция) и екзекватура
на производството
Облигационни искове, в т.ч.:
0201, 0202, 0203, 0204, 0206, 0207,
- провежда открито съдебно Основани или свързани със 0208,0209, 0210,0211, 0212, 0213,
заседание,
съществуване и изпълнение на 0214, 0215, 0216, 0217, 0219
- проверява и изготвя протокол договори
и
закрила
на
от съдебно заседание,
потребителите
- постановява съдебно решение
Произтичащи от извъндоговорни
или друг акт по съществото на
основания
искането,
Породени
от
непозволени
- администрира въззивни и
увреждания, нарушения на права
касационни жалби и молби за
на интелектуална собственост и
отмяна на влезли в сила
конкуренция,
увреждане
на
решения,
кредитор
- разглежда молби на страните и Искове за вреди по ЗОДОВ и
проверява изготвени
вреди от неприлагане на право на
удостоверения и справки по
ЕС
висящи и приключени дела,
Искове
за
застрахователни
- издава изпълнителни листи и
правоотношения
по проверява подготвени дела
Искове
за
защита
срещу 0205
за архивиране или връщане на
дискриминация
по-долна инстанция след
Искове за отнемане на незаконно 0218
влизане в сила на съдебния акт. придобито имущество
Колективни искове
0400
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Търговски
и
корпоративни 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600,
спорове по искове за права или 2700, 2800, 2900, 21000, 21200,21400,
правоотношения, породени или 21500,, 21600, 21700, 21800, 21900,
отнасящи се до търговска сделка, 22000
концесия, обществена поръчка 22900
или приватизационен договор, до
картелни споразумения, решения
или
съгласувани
практики,
концесия на стопанска дейност,
нелоялна
конкуренция
и
злоупотреба с монополно или
господстващо положение
Искове
по
ТЗ,
вкл.
недействителност на дружество и
искове
за
членствени
правоотношения и регистрирани
обстоятелства
относно
ТД,
кооперация или ЮЛ, искове за
прекратяване на ТД, кооперация
или ЮЛ( вкл. читалище и партия)
и вреди, причинени от органи на
ТД или ЮЛ, искове за дивиденти
и дружествени дялове и др.
търговски дела
Вещни
искове
в.т.ч.
за 0301, 0302, 0303, 0306
установяване на собственост,
ревандикация, негаторен, иск за
граници и по ЗКИР
искове по ЗУЕС и искове за
изкупуване по ЗС
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Владелчески искове и искове за 0304,0305
защита на членове в ЖСК
Делби и действителност на делба 0501, 0502,
искове по ЗН(възстановяване на 0503, 0504, 0505
запазени части, недействителни 603
завещателни разпореждания и
разпореждания с наследство)
Установителни искове, вкл.
облигационни и вещни претенции
и по оспорени заповеди за
изпълнение
Искове по КТ, в т.ч.
Отмяна на уволнение
Имуществена отговорност на
работник и работодател и др. и
трудови възнаграждения и за
установяване на трудов стаж
Обезпечения,
вкл. обезпечение по ЗОПДПНИ и
спиране на охранително
производство
Сътрудничество по Регламент
655/2014
Други граждански дела и частни
производства,
в т.ч.
охранителни производства
и отмяна на неприсъствено
решение

Код 2
Код 2
Код 1

0601,0602, 0604

Код 1, 2

0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706
0707, 0708

Код 2

0901,0903,
0904,
22840

Код 1, 2
Код 1

1015

Код 1, 2

1001, 1002, 1003
1003, 1004, 1005,1006,
1014,1016,1017
1300,1400
1500

код 2
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Частни производства – заповедни 1101, 1102, 1103, 1104
производства
Обжалване на действията на 1600, 1900
съдебните
изпълнители
и
постановление за равностойност
на вещ
Обжалване на отказ за вписване
1700
Искове
по
спорове
за 22110, 22120, 22130, 22140
интелектуална собственост

Частни производства по издаване
на изп. лист, вкл. по арбитражни
актове
или решения на
чуждестранен съд
Сътрудничество по Регламенти
(1896/2006, 4/2009, 1206/2001,
805/2004, 2201/2001 и 44/2001,
1215/2012)
и други частни търговски дела
Регистрация на ЮЛ в т.ч.
ЖСК, адвокатски дружество
чл.62 ЗА;
религиозни
институции
и
местните им поделения чл.18и
чл.20 ЗВ
пенсионен фонд /фондове за
допълнително
задължително
пенсионно
осигуряване
и

код 2
код 2

код 2
код 1

1007, 22830,
1008,1009, 1010, 1011, 1012,
22810, 22820
22870

код 1

22200
22300, 22400, 22500,22600, 22700

код 1

Стр. 5

Образец № 1
„Профил на обучаемия съдия в Окръжен съд - граждански и търговски дела “
фондове
за
допълнително
доброволно
пенсионно
осигуряване,
вкл.
по
професионални схеми/ чл.148 и
чл.221 КСО
политически партии чл.15 ЗПП
синдикална и работодателска
организация по чл.49 КТ
други
фирмени
дела
и
довършване на пререгистрации и
ТД и ЮЛ
Обжалване на отказ по чл. 25 ал. 21300
4 ЗТРРЮЛНЦ
Молби за бавност
1013
Производства
по 21110, 21120, 21130
несъстоятелност и свързани с
нея искове за попълване на маса и
установяване
на
оспорени
вземания на кредитори
Оспорване на решения на 22840
събрания на кредитори

6

код 1
код 1
Код 1 6

Код 1

При обжалване на актове на съдии от окръжен съд по тези делата, съдиите от Апелативен съд заседават в тричленни въззивни състави. Когато тези
обжалваеми актове (решения и определения ) се различават от първоначалното решение за откриване на производството по несъстоятелност, въззивните
жалби се разглеждат в самостоятелни дела (кодирани с 21240, 22860). Тези дела се разглеждат в състав от трима съдии, с изключение на жалба срещу отказ
на съда по несъстоятелността да уважи искане за отвод на докладчика, която се разглежда еднолично от председателя на Апелативния съд.
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Производство по стабилизация на 24100, 24200
търговец
- Председател на тричленен състав по въззивни дела;
Б. Допълнителни дейности
- Съдия - член на Етична комисия;
- Съдия - член на Атестационна комисия;
- Председател на отделение в съда /заместник-председател на съда/;
- Съдия – наставник на младши съдия;
- Съдия - наставник на стажанти по Закона за съдебната власт и др.;
- Съдия - говорител на съда, където има пресслужба;
- Съдия - член на работни/помощни комисии в съда, когато е
възложено;
Съдия- участник в индивидуално или групово професионално
обучение
- Съдия - член на конкурсна комисия по Закона за съдебната власт;
В. Факултативни дейности
- Съдии – командировани или осъществяващи дейност по граждански
договор в институциите на Европейския съюз, мисии на ЕС/ООН и
др., съгласно ангажиментите на Република България;
- Съдия – преподавател и/или гост-лектор /НИП, Университети с
акредитирана специалност “Право/,
- Съдии – членове на съд, домакин на обучителни програми за
международен обмен.

7

Код 17
n/a

n/a

Подобно на делата, посочени в бележка №6, при обжалване на постановени актове от този вид , съдиите от Апелативен съд заседават в тричленни въззивни
състави, като самостоятелни дела се образуват по жалби срещу прекратителни актове след откриване на производството (кодирани с 22871).

Стр. 7

