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ДО
АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД 
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

З А Я В Л Е Н И Е

От      
ЕГН:      
Адрес: гр. /с.      
ул.      , №      , вх.      , ет.      , ап.      
Телефон:      
Мобилен телефон:      
Е-mail:      
Образование:           
Специалност:      
Настояща месторабота:      
Заемана длъжност:      
Продължителност на трудовия стаж:      
Стаж като вещо лице:      
Допълнителна квалификация:      

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля да бъда вписан/а/ в списъка на Великотърновски съдебен район на специалистите, утвърдени за вещи лица в:

 1. Клас "Криминалистични експертизи"
 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
 1.2. Трасологични експертизи
 1.3. Съдебно-балистични експертизи
 1.4. Дактилоскопни експертизи
 1.5. Биометрични криминалистични експертизи

	
 2. Клас "Съдебномедицински експертизи" /Изм.-Дв бр.82 от 2018г./
 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица
 2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
 2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
 2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.

 3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
 3.2. Съдебно-психологична експертиза
 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
 4.3. Съдебно-стокова експертиза

 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
 5.2. Съдебна автотехническа експертиза
 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
 5.7. Съдебно-енергийна експертиза
 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза /Нова- ДВ,бр.82 от 2018г./

 6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"
 6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
 6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
 6.5. Съдебно-екологична експертиза

 7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
 7.1. Съдебно-химическа експертиза
 7.2. Съдебно-физическа експертиза
 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
 7.4. Съдебна химико-токсикологична /токсикохимична/ експертиза /Нова- ДВ, бр.82 от 2018г./
 
 8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
 8.2. Съдебно-агротехническа експертиза

 9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"

 10. Клас "Оценителни експертизи" /Изм.ДВ, бр.82 от 2018г./
         10.1. Оценка на недвижими имоти
 10.2. Оценка на недвижими културни ценности
 10.3. Оценка на машини и съоръжения
 10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
 10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
         10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
 10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
 10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
 10.9. Оценка на поземлени имоти и горски територии


 11. Клас "Други съдебни експертизи"


за което прилагам необходимите документи съгласно чл. 11  от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г. изм. Бр.28/08.04.2016 г., изм. и доп., бр.82 от 05.10.2018г. бр.91 от 02.11.2021 г., в сила от 01.04.2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Лична карта – копие;
2. Документ, удостоверяващ заемането на академичната длъжност за лицата, които заемат такава длъжност;
3. Заверено копие на диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, „бакалавър” или диплома за завършено средно образование;
- За кандидати, които са служители на МВР - документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или научноизследователския институт по криминалистика на МВР;
4.Документи, удостоверяващи стажа по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията  или за вписването им;
5. Свидетелство за съдимост, в което да е посочено, че се издава, за да послужи за вещо лице;
        6. Декларация – съгласие за вписването на кандидата в списъците на вещи лица; че не е поставен/а под запрещение, не е осъждан за престъпление от общ характер, не е лишен/а от право да упражнявам професия или дейност и не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт – по образец;
7.Документи, удостоверяващи стаж и допълнителна квалификация, ако има такава;
         8.Разрешение за постоянно пребиваване в Република България /ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението на Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария/;
          9. Заверено копие на документ, че лицето е вписано в съответния регистър на лицата, притежаващи определена професия, правоспособност или квалификация, когато такова вписване се изисква по закон;
         10. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация (при наличие на издадено такова);
	11. 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;
12.Заявление по чл.11 от Наредба №2 от 29.06.2015г. - на електронен носител;
13. Актуална снимка/ формат документи за самоличност/- за издаване „Карта на вещо лице”.
          14. Справка за вещо лице и декларация съгласие за използване на ел.адрес /по образец/.




Дата:      

Велико Търново
(подпис)


