МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД
№ СД-05-128
гр. София, 22.03.2019 г

На основание чл.5, ал.1 от Наредба № 2 от 18.06.2003г. за условията и реда за
провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване, насрочен на 17.04.2019г.
и 18.04.2019г. със Заповед № СД-05-99/01.03.2019г. на министъра на правосъдието,
след като се запознах с доклад на комисията, назначена със Заповед № СД-05103/08.03.2019г. 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. 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
Министерство на правосъдието - град София, улица Славянска № 1, както и да се
публикува на Интернет страницата на Министерство на правосъдието.
Копие от заповедта да се изпрати на Нотариалната камара за сведение.

ЕТО

Списък на кандидатите за помощник - нотариуси по заместване с нередовни документи

№

Входящ Ns

Имена на кандидатите

Забележка

1.

94-С-85/07.03.2019Г.

С тела Катранджиева

П редставените д окум енти не уд осто вер яват м иним ално изискуем ият ю ридически стаж - чл.8, ал.1, т.З от
ЗННД

2

94-П-41/15.03.2019Г.

П ламена Николова

Не е представено уд остоверение от Н отариалната камара, че канд идатъ т е вписан като пом ощ ник нотариус

3

94-И-66/15.03.2019г.

Иван Иванов

Представените докум енти не уд осто вер яват миним ално изискуем ият ю ридически стаж ■чл.8, ал.1, т.З от
ЗННД

4

94-Д-88/15.03.2019Г.

Д иана Лю бенова

Не е представен докум ент за идентичност на л ица с различни имена

5

94-В-74/15.03.2019Г.

Виолета Попова

Не е представен д о кум ен т за сам оличност

6

94-С -95/18.03.2019г.

С им еон Кузманов

Не е представено удостоверение от Нотариалната камара, че канд идатъ т е вписан като пом ощ ник нотариус

7

94-Г-67/18.03.2019г.

Георги Гагов

П редставените докум енти не уд остоверяват м иним ално изискуем ият ю ридически стаж ■чл.8, ал.1, т.З от
ЗННД

Стр. 1

