
                                                                                                                                                                                  Приложение № 2 

 

                                                                                  ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

                                                                                  НА ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС 

 

 

 

                                                  З А Я В Л Е Н И Е  

 

от ........................................................................................................................................... 

                                           /име, презиме, фамилия/ 

Живущ/а/ в ............................................................................................................................ 

                                                     /точен адрес/ 

тел.номер: служебен.........................домашен:............................/GSM............................. 

 

 

 

                                 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

             Заявявам желанието си , да бъда вписан /а/ в списъка на специалистите, 

утвърдени за вещи лица към  Окръжен съд - Бургас  за  съдебни експертизи   по  

клас .............................................................................................................................................. 

и вид ..........................................................................................................................................., 

съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 4 от Наредба № 2/29.06.2015 г. за вписването, 

квалификацията и възнагражденията на вещите лица./изм.и доп. ДВ бр.82/05.10.2018 г.  

             Завършил/а/ съм ..............................образование , специалност ............................. 

............................................................................................., притежавам степен на 

образование ................................., допълнителна квалификация............................................ 

Понастоящем работя в .............................................................................................................. 

Длъжност................................................ 

Имам трудов стаж по специалността ................години, стаж като вещо лице.................... 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

1. Лична карта ;/копие/ 

2. Документ, удостоверяващ заемане на академична длъжност „доцент“ или 

„професор“ за лицата по чл.7, ал.1, т.1 от Наредба № 2/29.06.2015 г.; 

3. Диплом за завършено висше образование с придобита образователно – 

квалификационна степен „магистър“, „бакалавър“ или диплома за средно 

образование; /нотариално заверено копие/ 

4. За кандидати , които са служители на МВР – документи за завършено специално 

обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по 

криминалистика на МВР; 

5. Свидетелство за съдимост; 

6. Декларация , че не съм поставен под запрещение – ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

7. Документи , удостоверяващи стаж не по малко от 5 години  стаж по специалността 

за лицата с висше образование със степен „магистър“,  със стаж по специалността 

не по-малко от 7 години  със степен „бакалавър“ и със стаж по специалността не 

по-малко от 10 години при завършено средно образование; 

 нотариално заверено копие на трудова, служебна книжка , осигурителна 

книжка ; ИЛИ  

 доказателство за регистрацията или за вписването – за лицата със свободна 

професия; 

8. Декларация, че не съм лишен от право да упражнявам професия или  дейност и не  

осъществявам функции по правораздаване в системата на съдебната власт – 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 



 

9. Декларация съгласие за вписването ми в списъка на вещите лица – 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

10. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е 

български гражданин  или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 

Конфедерация Швейцария  ; 

11. Удостоверение за достъп до класифицирана информация /при наличие на издадено 

такова/ 

12. Заверено копие от сертификат, свидетелство, удостоверение , лиценз  или друг 

документ , издаден от висше училище, професионална организация  или 

учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява наличието на 

съответната квалификация или правоспособност  

13. Заявление, придружено с всички документи  на електронен носител, /съгласно 

чл.11 ал.1 от Наредба № 2/29.06.2015 г. за вписването , квалификацията и 

възнагражденията на вещите лица /. 

 

 

 

 

 

 
Дата:                                                                                                         ПОДПИС: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


