МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД

ж

.рХ 4
ш?
..........2016 г.

гр. София,

На основание чл. 2 и чл. 3 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор,
квалификация и контрол върху синдиците.( Издадена от министъра на правосъдието,
министъра на икономиката и министъра на финансите, обн.. ДВ. бр. 64 от 5.08.2005 г., в
сила от 5.08.2005 г.; изм. с Решение № 5465 от 22.05.2006 г. на ВАС на РБ - бр. 45 от
2.06.2006 г.. в сила от 2.06.2006 г.; изм. и доп.. бр. 111 от 27.12.2013 г.. в сила от 27.12.2013
г.; изм. с Решение № 5080 на ВАС на РБ от 7.05.2015 г. - бр. 42 от 9.06.2015 г.. в сила от
9.06.2015 г.; изм. и доп.. бр. 16 от 26.02.2016 г., в сила от 26.02.2016 г.). във връзка с чл. 655.
аз. 2, т. 7 от Търговския закон.

НАРЕЖДАМ:

1. Обявявам изпит за придобиване на кватификация синдик, състоящ се от писмена и
устна част.
2. Писмената част на изпита да се проведе на 25.02.2017 г. от 10.00 часа в сградата на
Министерството на правосъдието - гр. София. ул. ..Славянска" № 1 и продължителност два
астрономически часа.
В зависимост от допуснатите до участие в изпита кандидати, мястото на провеждане
може да бъде променено с решение на изпитната комисия по чл. 7. аз. 1 от Наредба № 3 от
27 юни 2005 г. за реда за подбор, кватификация и контрол върху синдиците, което се
поставя на таблото за обяви в Министерството на правосъдието - гр. София. ул.
„Славянска“ № 1 и се публикува на официалната интернет страница на министерството,
най-матко 5 (пет) дни преди датата на писмения изпит. Поставянето на таблото за обяви и
публикуването на интернет страницата се счита за официално уведомяване на кандидатите.
3. Провеждането на устната част на изпита да започне на 29.03.2017 г. от 9.00 часа в
сградата на Министерството на правосъдието - гр. София. бул. .Дондуков“ № 2а и да
продължи до изслушване на всички явили се кандидати. До устен изпит се допускат
кандидатите, оценени на писмената част на изпита с „издържал“. Списъкът и графикът на
допуснатите до устен изпит кандидати да се обявят най-малко 5 (пет) дни преди началото
на устния изпит на таблото за обяви в Министерството на правосъдието - гр. София. ул.
„Славянска“ № 1 и да се публикуват на официалната интернет страница на министерството.
Поставянето на таблото за обяви и публикуването на интернет страницата се счита за
официално \ведомяване на кандидатите.
4. В 14-дневен срок от обнародване на настоящата заповед в .Държавен вестник"
всеки кандидат подава с писмено заявление (образец) за участие в изпита до министъра на
правосъдието на адрес: гр. София. ул. „Славянска" № 1. документите по чл. 5. ал. 1 от
Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху
синдиците.
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5.
За участие в конкурса се заплаща такса в размер на 50 (петдесет) лева по
банковата сметка на Министерството на правосъдието в БНБ. IBAN: BG 09 BNBG 9661
3000 1737 01. BIC: BNBGBGSF.
Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на ресорния заместникминистър.
Копие от заповедта да се връчи на ресорния заместник-министър и на директора на
дирекция ..Взаимодействие със съдебната власт" - за сведение и изпълнение.
Заповедта да се постави на таблото за обяви в Министерството на правосъдието - гр.
София. ул. „Славянска" № 1 и да се публикува на официалната интернет страница на
министерството.
Влязлата в сила заповед да се обнародва в ..Държавен вестник".

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
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Образец!
ДО
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАЯВЛЕНИЕ
от.
(име, презиме и фамилия)
адрес за контакт.......................................................................
телефон.....................................................................................
електронен адрес......................................................................
факс............................................................................................
специалност...............................................................................
упражнявана професия нлн занятие....................................

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Заявявам желанието си да участвам в обявения изпит за придобиване на
квалификация за синдик.
Към заявлението прилагам:
1. копие от лична карта;
2. нотариално заверено копие от диплом за завършено виеше 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 му,
удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 3 (три) години;
4. свидетелство за съдимост;
5. автобиография:
6. декларация (образец) за липса на обстоятелствата по чл. 5. ал. 2. т. 6 и чл. 6. ал. 1,
т. 5. 6. 7 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците:
7. доку мент за платена такса за участие в изпита в размер на 50 лв.

/дата/

ПОДПИС:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният/ната.
(име, презиме и фамилия)
ЕГН......................

постоянен адрес.............

настоящ адрес.................................................................................................
л.к. №............................................ . издадена н а ...........................от МВР

Д Е К Л А Р И PA М, ЧЕ
- не съм невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;
- не съм освобождаван като синдик на основание чл. 657. ал. 2 ТЗ;
- не съм изключван от списъка по чл. 655. ал. 2. т. 7 ТЗ (освен по собствено
желание ти поради невнасяне на вноската по чл. 17, ai. 1 от Наредба N° 3 от 27 юни
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците)-,
- не съм изключван /освен по собствено желание/ от списъците по чл. 84. ал. 1 от
Закона за банките и по чл. 44. т. 2 от Закона за банковата несъстоятелност;
- по отношение на мен не прилагана мярка по чл. 65, ал. 2, т. 11 от Закона за
банките или по чл. 103, ал. 2. т. 16 от закона за кредитните институции.

ДЕКЛАРАТОР:

дата
г р . ..

