
№ Име, презиме Разрешение за Категория

по ред и фамилия вид 

1 Георги Неделчев Герджиков 0001/01.08.2012г. 0001 царевица и слънчоглед сертифицирани хибриди

Изтекъл срок на 
валидност на 
разрешението

2 Ивайло Георгиев Стойков 0002/28.06.2013 г. 0002 пшеница, ечемик

сертифицирани, 
сертифицирани първо и 
сертифицирани второ 

размножение

Изтекъл срок на 
валидност на 
разрешението

3 Иван Георгиев Иванов 0003/29.07.2013 г. 0003
пшеница, ечемик, 

слънчоглед

сертифицирани, 
сертифицирани първо, 
сертифицирани второ 

размножение и 
сертифицирани хибриди

Изтекъл срок на 
валидност на 
разрешението

4 Марийка Георгиева Казасова 0004/21.07.2016 г. 0004

пшеница, ечемик, овес, 
царевица, слънчоглед, 

люцерна, фий, 
фуражен грах

сертифицирани, 
сертифицирани първо, 
сертифицирани второ 

размножение и 
сертифицирани хибриди

Изтекъл срок на 
валидност на 
разрешението

5 Сергей Димитров Влахов 0005/23.08.2016 г. 0005

пшеница, ечемик, 
царевица, люцерна, 
фий, фуражен грах

сертифицирани, 
сертифицирани първо, 
сертифицирани второ 

размножение и 
сертифицирани хибриди

Изтекъл срок на 
валидност на 
разрешението

Подновяване 
на 

разрешението

Р Е Г И С Т Ъ Р

Н А  П О Л С К И   И Н С П Е К Т О Р И

ПО ЧЛ. 9, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 4 ОТ 11 МАРТ 2011г. ЗА РЕДА И  УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПОЛСКИ ИНСПЕКТОРИ
ПОЛУЧИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ 

Разрешение № и дата 
на издаване

Индентификац
ионен  №



6 Румен Желев Георгиев 0006/10.07.2014 г. 0006

пшеница, ечемик, овес, 
царевица, слънчоглед, 

люцерна

сертифицирани, 
сертифицирани първо, 
сертифицирани второ 

размножение и 
сертифицирани хибриди

Изтекъл срок на 
валидност на 
разрешението

7 Димка Емил Георгиева 0007/10.07.2014 г. 0007

пшеница, ечемик, овес, 
царевица, слънчоглед, 

люцерна

сертифицирани, 
сертифицирани първо, 
сертифицирани второ 

размножение и 
сертифицирани хибриди

Изтекъл срок на 
валидност на 
разрешението

8 Милен Иванов Михайлов 0008/10.07.2014 г. 0008

пшеница, ечемик, овес, 
царевица, слънчоглед, 

люцерна

сертифицирани, 
сертифицирани първо, 
сертифицирани второ 

размножение и 
сертифицирани хибриди

Изтекъл срок на 
валидност на 
разрешението

9 Пламен Киров Вълчев 0009/10.07.2014 г. 0009

пшеница, ечемик, овес, 
царевица, слънчоглед, 

люцерна

сертифицирани, 
сертифицирани първо, 
сертифицирани второ 

размножение и 
сертифицирани хибриди

Изтекъл срок на 
валидност на 
разрешението

10 Георги Кирилов Георгиев 0010/10.07.2014 г. 0010

пшеница, ечемик, овес, 
царевица, слънчоглед, 

люцерна

сертифицирани, 
сертифицирани първо, 
сертифицирани второ 

размножение и 
сертифицирани хибриди

Изтекъл срок на 
валидност на 
разрешението

11 Стоян Стефанов Стоянов 0011/18.06.2018 г. 0011 пшеница

сертифицирани първо и 
сертифицирани второ 

размножение 

Изтекъл срок на 
валидност на 
разрешението
































