
1 ГЕОРГИ  ДИМИТРОВ  МИТЕВ 001/18.06.2014 г. 01

зърнено-житни, 
маслодайни и 
влакнодайни, фуражни, 
зеленчукови култури и 
цвекло 

Действието на разрешението е 
спряно, съгласно чл.13, ал.3 от 
Наредба №8 от 31 октомври 
2013 г., със Заповед №РД-10-
63/03.07.2018 г.

2 АННА ПАВЛОВНА ТРЕЦКОВА - 
НЕДЯЛКОВА 002/18.06.2014 г. 02

зърнено-житни, 
маслодайни и 
влакнодайни, фуражни, 
зеленчукови култури и 
цвекло 

Разрешение №001/18.06.2018 г.

3 СИЛВИЯ СТЕФАНОВА НИКОЛОВА 003/08.10.2014 г. 03

зърнено-житни, 
маслодайни и 
влакнодайни, фуражни, 
зеленчукови култури и 
цвекло 

Разрешение №005/18.06.2018 г.

Р Е Г И С Т Ъ Р                                                                                                                                                                                                
                     на физически лица (пробовземачи) получили разрешение за пробовземане от изпълнителния 

директор на ИАСАС  

Вземане на проби от 
следните групи 
култури

Име, презиме, фамилия

съгласно чл.7, ал.1 от Наредба №8 от 31 октомври 2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на 
разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи)

Индентифи
кационен №

Разрешение №/ 
дата на 
издаване

Преминали курс по чл.7, ал.5№ по 
ред



4 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ИВАНОВ 004/08.10.2014 г. 04

зърнено-житни, 
маслодайни и 
влакнодайни, фуражни, 
зеленчукови култури и 
цвекло 

Действието на разрешението е 
спряно, съгласно чл.13, ал.3 от 
Наредба №8 от 31 октомври 
2013 г., със Заповед №РД-10-
87/15.10.2018 г.

5 РАДОМИР ПЕТРОВ ИВАНОВ 005/08.10.2014 г. 05

зърнено-житни, 
маслодайни и 
влакнодайни, фуражни, 
зеленчукови култури и 
цвекло 

Действието на разрешението е 
спряно, съгласно чл.13, ал.3 от 
Наредба №8 от 31 октомври 
2013 г., със Заповед №РД-10-
84/15.10.2018 г.

6 ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 006/08.10.2014 г. 06

зърнено-житни, 
маслодайни и 
влакнодайни, фуражни, 
зеленчукови култури и 
цвекло 

Действието на разрешението е 
спряно, съгласно чл.13, ал.3 от 
Наредба №8 от 31 октомври 
2013 г., със Заповед №РД-10-
85/15.10.2018 г.

7 ТОДОРКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА 007/08.10.2014 г. 07

зърнено-житни, 
маслодайни и 
влакнодайни, фуражни, 
зеленчукови култури и 
цвекло 

Действието на разрешението е 
спряно, съгласно чл.13, ал.3 от 
Наредба №8 от 31 октомври 
2013 г., със Заповед №РД-10-
86/15.10.2018 г.

8 КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ 
ЗЛАТАНОВ 008/08.10.2014 г. 08

зърнено-житни, 
маслодайни и 
влакнодайни, фуражни, 
зеленчукови култури и 
цвекло 

Разрешение №007/18.06.2018 г.



9 ПОЛИКСЕНА АТАНАСОВА 
РАДИЛЧЕВА 009/23.06.2015 г. 09

зърнено-житни, 
маслодайни и 
влакнодайни, фуражни, 
зеленчукови култури и 
цвекло 

Разрешение №014/25.06.2019 г.

10 АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ 010/23.06.2015 г. 10

зърнено-житни, 
маслодайни и 
влакнодайни, фуражни, 
зеленчукови култури и 
цвекло 

Разрешение №010/23.06.2015 г. 
е с изтекъл срок на валидност

11 МЕСРУ МЕХМЕДОВ ШАБАНОВ 011/23.06.2015 г. 11

зърнено-житни, 
маслодайни и 
влакнодайни, фуражни, 
зеленчукови култури и 
цвекло 

Разрешение №015/25.06.2019 г.

12 МАРИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА 012/20.12.2016 г. 12

зърнено-житни, 
маслодайни и 
влакнодайни, фуражни, 
зеленчукови култури и 
цвекло 

Разрешение №012/20.12.2016 г. 
е с изтекъл срок на валидност

13 ЕЛИЦА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА 013/06.07.2018 г. 13

зърнено-житни, 
маслодайни и 
влакнодайни, фуражни, 
зеленчукови култури и 
цвекло 




























