МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД
№

Ж;Мг.М...

гр.София,..Ж^Ж
На основание чл. 2 и чл. 3 от Наредба № 3 от 27 юни 2005г., за реда
за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, във връзка с чл. 655,
ал.2, т.7 от Търговския закон,
НАРЕЖДАМ

:

Обявявам изпит за придобиване на квалификация за синдик,
състоящ се от писмена и устна част.
Писмената част на изпита да се проведе на 29.03.2014 г. в сградата
на Софийския университет „Св.Климент Охридски" - гр. София, ул "Цар
Освободител" № 15, с начален час 10.00 часа и продължителност два
астрономически часа.
Провеждането на устната част на изпита да започне на 24.04.2014г.
в сградата на Министерството на правосъдието - гр. София, бул.
„Дондуков" 2а, от 9.00 часа и да продължи до изслушване на всички явили
се кандидати. Графикът за явяване на кандидатите ще бъде определен с
решение на комисията по чл. 7 от Наредба № 3 от 27 юни 2005г., за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците, обявено на видно
място в сградата на Министерството на правосъдието и публикувано на
електронната страница на министерството едновременно с обявяване на
списъка на допуснатите до устен изпит кандидати.
В 14-дневен срок от обявяване на настоящата заповедта, всеки
кандидат подава писмено заявление по образец за участие в изпита до
министъра на правосъдието в деловодството на Министерството на
правосъдието или по пощата, съдържащо трите имена на кандидата, адрес
за контакт (служебен или домашен), телефон, електронен адрес и факс
(ако има такива), специалност и упражнявана професия или занятие, към
което прилагат:
1. копие от личната карта на кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплом за завършено висше
юридическо или икономическо образование;
3. нотариално заверено копие от трудова или служебна книжка или
удостоверение от последния работодател за трудовия стаж и заеманите
длъжности, а за лицата със свободни професии - доказателство за
регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по
специалността не по-малко от 3 /три/ години;

4. свидетелство за съдимост;
5. автобиография;
6. Декларация по образец, че кандидатът:
а) не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;
б) не е освобождаван като синдик на основание чл. 657, ал. 2 ТЗ;
в) не е изключван от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ, освен по
негово желание или поради невнасяне на вноската по чл. 17, ал. 1 от
Наредба № 3 от 27 юни 2005г., за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците;
г) не е изключван, освен по негово желание, от списъците по
отменения чл. 84, ал. 1 от Закона за банките и по чл. 44, т. 2 от Закона за
банковата несъстоятелност;
е) по отношение на него не е прилагана мярка по чл. 65, ал. 2, т. 11
от отменения Закон за банките или по чл. 103, ал. 2, т. 14 от Закона за
кредитните институции.
7. документ за платена такса за участие в изпита в размер 50 лв.
Таксата за участие в изпита се внася по банкова сметка : 1ВАК ВО09ВШО96613000173701, В 1 С - В Ш С В 0 8 Б , при БНБ - Централно
управление.
Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на
Министерството на правосъдието.
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на
г-жа Сабрие Сапунджиева - заместник-министър на правосъдието.
Копие от настоящата заповед да се връчи на заместник-министър
Сабрие Сапунджиева, главния инспектор на Инспектората на министъра
на правосъдието по ЗСВ и на директора на дирекция „Съдебна и други
специализирани дейности" за сведение и изпълнение.

