За започване на стаж за придобиване на юридическа правоспособност
лицата,

отговарящи

на изискванията на чл.

295

ЗСВ,

подават

в

Министерство на правосъдието следните документи (чл. 296 ЗСВ):
1. Нотариално заверено копие от диплома или уверение за завършено
висше образование по специалността „Право“.
* В случаите на придобито висше образование в чужбина се предоставят
документи, удостоверяващи спазването на изискванията на чл. 3, ал. 2 от
Наредба

№

1/01.02.2019

г.

за

придобиване

на

юридическа

правоспособност.
2. Копие от документ за самоличност.
3. Копие от удостоверението за пребиваване - за гражданите на друга
държава - членка на Европейския съюз.
4. Писмено съгласие от наставника по чл. 297, ал. 5 от Закона за съдебната
власт

(ЗСВ)

и

индивидуален

стажантски

план

за

провеждане

на

професионалния стаж по чл. 297, ал. 2, т. 2 ЗСВ.
* Документите по т. 4 се представят, когато кандидатът за стажант-юрист
сам е избрал своя наставник. Към тях се прилагат и документи,
удостоверяващи 5-годишен стаж за съответната длъжност или професия на
наставника.
Срокът за подаване на документите е до 15 число на месеца,
предшестващ началото на стажа.
При наличие на изискуемите документи по чл. 296 от ЗСВ, министърът на
правосъдието или оправомощен от него заместник-министър издава
заповед на основание чл. 297, ал. 1 ЗСВ, за разпределяне на стажантюриста към окръжния съд, в чийто съдебен район е постоянният му адрес.
По изключение, когато важни обстоятелства налагат това, стажант-юристът може да
бъде разпределен и в друг съдебен район.

Образец № 1
ДО
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАЯВЛЕНИЕ

О т ........................................................................................ЕГН/ЛЧН/
Постоянен ад р ес:.................................................................................
Настоящ адрес:......................................................................................
Роден /а/ в гр. / с ./ ...................................................................тел:.......

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Моля, да бъда разпределен /а/ за стажант-юрист в Софийски
градски съд.

Прилагам следните документи:
1. Нотариално заверено копие от диплома или уверение за завършено висше
образование по специалността „Право“ .
* В случаите на придобито висше образование в чужбина се предоставят
документи, удостоверяващи спазването на изискванията на чл. 3, ал. 2 от
Наредба № 1/01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност.
2. Копие от документ за самоличност.
3. Копие от удостоверението за пребиваване - за гражданите на друга държава членка на Европейския съюз.
4. Писмено съгласие от наставника по чл. 297, ал. 5 от Закона за съдебната власт
(ЗСВ) и индивидуален стажантски план за провеждане на професионалния стаж
по чл. 297, ал. 2, т. 2 ЗСВ.
* Документите по т. 4 се представят, когато кандидатът за стажантюрист сам е избрал своя наставник. Към тях се прилагат и документи,
удостоверяващи 5-годишен стаж за съответната длъжност или професия
на наставника.

С УВАЖЕНИЕ:

/дата/
гр............

