
Образец № 2 
ДО 
АДМИНИСТРАТИВНИЯ  
РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА  ОКРЪЖЕН  СЪД 
С М О Л Я Н  

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 

 
от ………........……………………………........... 
           (посочват се трите имена на лицето, което кандидатства за вещо лице) 
 

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

ЕГН ……..…………....……..............................., 
живущ/а в гр./с./ …………..........………………...............  

ул. ………………………………..........…………............ 

Телефон за връзка …..…………….........….............. 
Мобилен телефон …..……………………......................... 

Е-mail …..…………………….......................................... 

Настояща месторабота: ……….......................................... 
………………………………………................. 
Заемана длъжност: ……………......................................... 

Продължителност на трудовия стаж: ................................. 

    

 
ГОСПОДИН   ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
 

Моля да бъда вписан/а/ в списъка на Окръжен съд – Смолян на специалистите, 

утвърдени за вещи лица по специалността …………….............................................................. 

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

…………………………………………………................................................., за което прилагам 

необходимите документи съгласно чл. 17 и чл. 18 от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. за 

вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (издадена от Висшия 

съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 11 от 5.02.2008 г.). 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Лична карта – копие; 

   2. Диплом за завършено професионално образование – нотариално 

заверено копие; 



   3. Свидетелство за съдимост, в което да е посочено, че се издава, за да 

послужи за вещо лице в Окръжен съд – Смолян; 

   4. Декларация съгласие за вписването ми в списъците на вещи лица; че 

не съм поставен/а под запрещение, не съм лишен/а от право да упражнявам професия или 

дейност и не осъществявам функции по правораздаване в системата на съдебната власт – 

по образец; 

   5. Документи, свързани със стаж по специалността: (нотариално 

заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – 

доказателство за регистрацията или за вписването, удостоверяващи стаж по 

специалността не по-малко от 5 години); 

   6. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България (ако 

лицето, което кандидатства за вещо лице, е чужд гражданин); 

   7. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация (при 

наличие на издадено такова); 

   8. Документ, удостоверяващ стаж като вещо лице – заверено копие; 

   9. Документ, удостоверяващ наличието на допълнителна квалификация 

– заверено копие; 

   10. Заявление (по чл. 16 от  Наредба № 1 от 16.01.2008 г. за вписването, 

квалификацията и възнагражденията на вещите лица) на електронен носител. 

 
 

 

Смолян,  

Дата:……………………… г. 

 
 

        …………………. 
(подпис) 

 
 


