МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД
№ СД-05-..Л.^

t/P.l-$L2016

Г.

На основание чл. 46, ал. 3 от ЗННД и чл. 5, ал. 1 от Наредба № 2 от 18.06.2003 г.
за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване, т.
4 от заповед № СД-05-53/07.03.2016 г. на министъра на правосъдието, за обявяване на
изпит за помощник-нотариуси по заместване и след като се запознах с доклада на
комисията, назначена със заповед № СД-05-59/18.03.2016 г. на министъра на
правосъдието относно редовността на постъпилите заявления за участие в изпита и
приложените към тях документи,

ОДОБРЯВАМ:
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ С НЕРЕДОВНИ ДОКУМЕНТИ, приложение
към настоящата заповед.
Кандидатите с нередовни документи могат да отстранят нередовностите в 7дневен срок от обявяване на настоящата заповед с приложения към нея списък. След
този срок кандидатите с нередовни документи губят право за участие в изпита.
Копие от заповедта да се постави на таблото за обявления в сградата на
Министерството на правосъдието - гр. София, ул. Славянска № 1, както и да се
публикува на Интернет страницата на Министерството на правосъдието.
Копие от заповедта да се изпрати на Нотариалната

ЕКАТЕРИНА 3
МИНИСТЪР Н

Приложение към Заповед № СД-05-71/01.04.2016 г. на министъра на правоъдието.
С П И С Ъ К Н А К А Н Д И Д А Т И Т Е С НЕРЕДОВНИ Д О К У М Е Н Т И
№

1

2

3

Входящ № на
заявлението

94-Я-8/16.03.2016

94-Г-45/16.03.2016

94-Х-15/18.03.2016

Трите имена на кандидата

Забележка

Явор Николаев Ташев

Не е представено приложение на дипломата за завършено
висше юридическо образование по чл.11, ал. 2 във вр. с
чл. 46, ал. 2 от ЗННД и чл. 7 от Закона за висшето
образование във вр. с чл. 4 от Наредбата за държавните
изисквания към съдържанието на основните документи,
издавани от висшите училища.

Гюлай Гюнай Хасан

Представеното свидетелство за съдимост не удостоверява
обстоятелството по чл. 8, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 46,
ал. 2 във вр. с чл. 11, ал. 2 от ЗННД и чл. 39, ал. 3 от
Наредбата № 8 от 28 февруари 2008 г. за функциите и
организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Христина Жорова Запрянова Бончева

Не е представен документ за идентичност на лице с
различни имена: удостоверение за идентичност на
имената на основание чл. 24, ал. 1 и чл. 106 от ЗГР или
декларация за идентичност на имената
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94-Е-46/21.03.2016

Елвира Владимирова
Николова

Представените документи във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 3,
във връзка с чл. 46, ал. 1 от ЗННД не удостоверяват
наличието на стаж от 3 г. От представената осигурителна
книжка във връзка с удостоверение от НК се
установявавт по-малко от 3 г . , а от представената
трудова книжка не може да се удостовери , че заеманите
длъжности са такива по чл. 8, ал. 2 и 3 от ЗННД.
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94-М-94/22.03.2016

Милена Иванова Николова

Не е представен документ, че лицето не страда от
психически заболявания по чл. 46, ал. 2 във вр. с чл. 11,
ал. 2 от ЗННД.

Пламена Георгиева Димова

Представеното свидетелство за съдимост не удостоверява
обстоятелството по чл. 8, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 46,
ал. 2 във вр. с чл. 11, ал. 2 от ЗННД и чл. 39, ал. 3 от
Наредбата № 8 от 28 февруари 2008 г. за функциите и
организацията на дейността на бюрата за съдимост.
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94-П-46/23.03.2016

94-Р-49/23.03.2016

Представеното свидетелство за съдимост не удостоверява
обстоятелството по чл. 8, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 46,
Румяна Димитрова Златанова
ал. 2 във вр. с чл. 11, ал. 2 от ЗННД и чл. 39, ал. 3 от
Наредбата № 8 от 28 февруари 2008 г. за функциите и
организацията на дейността на бюрата за съдимост.

94-М-96/23.03.2016

Представеното свидетелство за съдимост не удостоверява
обстоятелството по чл. 8, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 46,
Мариела Лъчезарова Груева ал. 2 във вр. с чл. 11, ал. 2 от ЗННД и чл. 39, ал. 3 от
Петкова
Наредбата № 8 от 28 февруари 2008 г. за функциите и
организацията на дейността на бюрата за съдимост.
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94-Г-53/24.03.2016

Галя Димитрова Иванова

1. Не е представено приложение на дипломата за
завършено висше юридическо образование по чл.11, ал. 2
във вр. с чл. 46, ал. 2 от ЗННД и чл. 7 от Закона за
висшето образование във вр. с чл. 4 от Наредбата за
държавните изисквания към съдържанието на основните
документи, издавани от висшите училища;
2. Представените документи не удостоверяват наличието
на стаж по чл. 8, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 46, ал. 1 от
ЗННД. От наименованието на заеманите от кандидата
длъжности не се установява, че са такива по чл. 8, ал. 2 и
3 от ЗННД;
3. Представеното
свидетелство за съдимост не удостоверява
обстоятелството по чл. 8, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 46,
ал. 2 във вр. с чл. 11, ал. 2 от ЗННД и чл. 39, ал. 3 от
Наредбата № 8 от 28 февруари 2008 г. за функциите и
организацията на дейността на бюрата за съдимост.
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94-И-85/25.03.2016

Ивелина Миткова Загорчева

Представеното свидетелство за съдимост не удостоверява
обстоятелството по чл. 8, ал. 1, т. 4 от ЗННД във връзка с
чл. 46, ал. 2 във вр. с чл. 11, ал. 2 от ЗННД

94-Р-51/25.03.2016

Радослав Красимиров
Фидотов

Представеното свидетелство за съдимост не удостоверява
обстоятелството по чл. 8, ал. 1, т. 4 от ЗННД във връзка с
чл. 46 от ЗННД

Соня Костадинова
Трендафилова - Петрова

1. Представеното копие на удостоверението за раждане
не е нотариално заверено; 2 Представеното копие на
дипломата за завършено висше юридическо образование
не е нотариално заверено; 3. Представеното копие на
удостоверение за придобита юридическа
правоспособност не е нотариално заверено; 4. Не е
представено удостоверение от Нотариалната камара, че
кандидатът е вписан като помощник-нотариус по чл. 46,
ал. 1 от ЗННД; 5. Не е представен документ, че лицето не
страда от психически заболяванияпо чл. 46, ал. 2 във вр. с
чл. 11, ал. 2 от З Н Н Д ;
6. Не е
представен документ за платена държавна такса по чл.
46, ал. 2 във вр. с чл. 11, ал. 2 от ЗННД
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94-С-107/25.03.2016

