
ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СИНДИК1 

Д-Р НЕЛИ МАДАНСКА 

 

 Изпитът за придобиване на квалификация за синдик представлява специфична 

квазисъстезателна процедура за придобиване на правото да се упражнява функцията на 

синдик. Процедурата е близка до състезателната, тъй като при нея в изпитни условия, с 

определена продължителност, съдържание и изпитни подходи, се проверяват 

професионалните качества на кандидатите за включване в списъка на синдиците. Но 

състезателното начало не е проявено напълно, тъй като участниците не се състезават 

помежду си за заемане на определено място в списъка на синдиците. Изпитът на 

кандидатите за включване в списъка на синдиците се организира и провежда от 

министъра на правосъдието при условията и по реда, установени в съвместна наредба 

между министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на 

финансите – Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху 

синдиците2. Наредбата е издадена в изпълнение на законовата делегация, установена с 

чл. 655а, ал.1 ТЗ. Този изпит бива наричан още и подбор на синдиците3 и подобно 

определение е оправдано, доколкото с провеждането на изпита се извършва подбор на 

най-добре квалифицираните, измежду широк кръг неосъждани физически лица с 

образование и опит4. 

 За разлика от другите случаи, при които министърът на правосъдието 

предоставя права за упражняване на специфични професии, свързани с дейността на 

съдебната власт, при синдиците не е установено законово ограничение за броя на 

лицата, които могат да бъдат включени в списъка на синдиците. Например – 

конкурсите за нотариуси, провеждани от министъра на правосъдието винаги са 

обвързани с конкретен брой свободни места, за конкретни съдебни райони. Съгласно 

чл. 10, ал. 1 ЗН, местата за нотариуси в определен район не могат да бъдат по-малко от 

две, като на 10 000 жители в определен район се открива едно място за нотариус. По 

подобен начин се регламентира и броят на частните съдебни изпълнители - в определен 

район се открива едно място за частен съдебен изпълнител на 30 000 жители (чл. 8 

ЗЧСИ). При синдиците, напротив – няма такова ограничение и всички лица, които 

отговарят на изискванията на закона и покажат в хода на изпитите съответното ниво на 

                                                           
1 Откъс от книгата "Синдикът в производството по несъстоятелност по Търговския закон", Сиела., С., 

2016  

2 Дв.бр.64 от 2005 г., в сила от 5.08.2005, изм. с Р № 5465/ 22.05.2006 г. на ВАС - Дв.бр. 45/ 2.06.2006 г.. 
3 Така Маданска, Н. в Производството по ........., второ допълнено издание, С., 2005, с. 32. В Наредба № 3 

от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците също е използван терминът 

подбор, при което е възпроизведен буквално текстът на чл. 655а, ал. 1 ТЗ, установяващ основанието за 

издаване на подзаконовия нормативен акт. 
4 Както се сочи в Р № 7770/11.07.2006 г. на ВАС по адм. д. № 3091/2006 г., V о., оставено в сила с Р№ 

12398/11.12.2006 г. на ВАС по адм. д. № 7990/2006 г., 5-членен с-в, с оглед обществената значимост на 

дейността на синдика, същата е регулирана от държавата, като посредством въведения изпитен режим за 

придобиване на квалификация за синдик се упражнява и защитна функция. Сложният характер на 

съдебното производство по Част IV от ТЗ налага въвеждането на специални изисквания към лицата, 

които желаят да изпълняват тази дейност, като подборът се осъществява по регламентирана процедура.  
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професионална компетентност, за което изпитната комисия е поставила оценка 

„издържал”, биват включвани в списъка на синдиците. Подобно разрешение е логично 

и обосновано. От една страна при синдиците не действа териториално ограничение на 

компетентността, както е при нотариусите и частните съдебни изпълнители. Лицата, 

включени в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ, могат да упражняват функцията синдик на 

територията на цялата страна, във всички съдебни райони. От друга страна – 

включването в списъка на синдиците само по себе си не е начало на изпълнението на 

функцията на синдик, а само една от предпоставките за назначаване по конкретно 

производство. Възможно е лице от списъка, утвърден от министъра на правосъдието, 

никога да не встъпи като синдик на търговец в производство по несъстоятелност и това 

да се дължи на различни причини, дори и на отказ на лицето да бъде назначавано по 

делата, по които е получило предложение. Лицата от списъка могат потенциално да 

отговарят на изискванията за назначаване по ТЗ и по своя преценка да поддържат този 

статус за неопределено дълъг период от време. Но броят на синдиците по списъка, 

съставен от министъра на правосъдието, няма да е пречка за провеждане на поредни 

изпити и за допълнително включване на нови лица в списъка. В този смисъл, режимът 

за придобиване на квалификация за синдик е по-либерален от този при нотариусите и 

частните съдебни изпълнители, защото дава възможност на широк и неограничен кръг 

лица да бъдат подбрани за включване в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ. 

Изпитът за придобиване на квалификация за синдик се обявява със заповед на 

министъра на правосъдието, публикувана на интернет страницата на Министерството 

на правосъдието. При подаване на заявление за допускане до изпит за придобиване на 

квалификация за синдик и включване в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ, министърът на 

правосъдието извършва преценка относно част от изброените условия - тези по т.т. 1, 4 

, 6, 8 и 9 (чл.6 НРПККС). Проверката на министъра на правосъдието обхваща 

абсолютните условия за изпълняване на функцията на синдика. Само лицата, които 

отговарят на тези условия, биват допускани до изпит за придобиване на квалификация 

за синдик. Следователно – правомощието на министъра на правосъдието не е 

ограничено до провеждане на изпита, а се разпростира върху цялостния процес на 

подбор и селекция на синдиците. В този смисъл, министърът на правосъдието е 

органът, който прилага установените от ТЗ стандарти за образователен ценз, ниво на 

професионален опит и персонален интегритет (в контекста на липса на осъждания и 

лишаване от права) на синдиците. 

Спазването на условията за допускане до изпита за придобиване на 

квалификация за синдик се установява с писмени документи – свидетелство за 

съдимост, автобиография, декларация по чл. 655, ал. 2, т. 4, 8 и 9 ТЗ, свидетелство за 

завършено висше икономическо или юридическо образование, трудова книжка, 

служебна книжка, удостоверение от последния работодател, или документ за 

регистрация или вписване за лицата, упражняващи свободна професия, които 

удостоверяват стаж по специалността, и др.  

Изпитът за придобиване на квалификация за синдик, се състои от устна и 

писмена част и се провежда от комисия, назначена от министъра на правосъдието, 

състояща се от председател и двама членове - представители на Министерството на 



правосъдието (чл. 7 НРПККС). Въпросите, по които се изготвят материалите за 

писмената и устната част на изпита са посочени в приложение към чл. 4, ал. 1 НРПККС 

и анализът им сочи, че към момента на включване в списъка на синдиците, определящо 

е доброто познаване на разпоредбите на Част четвърта „Несъстоятелност” ТЗ. Изпитът 

за придобиване на квалификация за синдик се счита за издържан успешно от 

кандидатите, получили оценки "издържал" на писмената и на устната част на изпита 

(чл. 12 НРПККС). 

Лицата, успешно издържали писмената и устната част на изпита, биват 

утвърдени и включени в списък със заповед на министъра на правосъдието, която 

подлежи на обнародване в Дв. и на обявяване на електронната страница на 

Министерството на правосъдието. В списъка се посочват трите имена на синдика, адрес 

за контакт (служебен или домашен), телефон и специалност. Заповедта по чл. 655, ал. 2 

т. 7 ТЗ, се съобщава на всеки от кандидатите и може да бъде обжалвана по реда на 

АПК. Право на жалба срещу заповедта на министъра на правосъдието за утвърждаване 

на списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производство по 

несъстоятелност, имат и участниците в изпита, които не са били допуснати до неговата 

устна част, тъй като не са получили оценка „издържал” на писмената част. Приема се, 

че с оглед факта на участието в изпитната процедура за придобиване на квалификация 

за синдик и по аргумент от разпоредбата на чл. 13, ал. 3  НРПККС, всяко лице, 

допуснато до първия етап от изпита, има пряк и непосредствен правен интерес от 

обжалване на финализиращият процедурата административен акт5. Обжалването на 

заповедта не спира нейното изпълнение относно лицата, които успешно са придобили 

квалификация за синдик (чл. 12, ал. 3 НРПККС). Контролът за законосъобразност на 

заповедта като акт, приключващ подборната процедура, обхваща единствено 

спазването на предписания ред и условия за провеждане на изпита за придобиване на 

квалификация за синдик. Оценъчната дейност на изпитната комисия не подлежи на 

съдебен контрол - съдът не проверява действителното ниво на квалификация и 

подготовка на кандидата и в тази връзка – не контролира правилността на получената 

оценка6.  

Проверката на професионалните качества, водеща до придобиване на 

квалификацията синдик е еднократна за лицата, включени в списъка. Съгласно чл. 13, 

ал. 6 НРПККС, лицата, успешно издържали изпита за придобиване на квалификация за 

синдик и включени в утвърдения от министъра на правосъдието списък по чл. 655, ал. 

2, т. 7 ТЗ, не се явяват отново на изпит. Т.е – институтът на подновяването на 

разрешението за изпълнение на функцията синдик, който е известен в други държави, 

не е познат на действащия модел на подбор на синдиците. Същевременно, няма пречка 

да бъдат допуснати до следващ изпит, насрочен от министъра на правосъдието, тези 

кандидати, които не са издържали изпита, или са били изключени от списъка по чл. 

655, ал. 2, т. 7 ТЗ по тяхно желание. 

                                                           
5Така изрично - Р № 7770/11.07.2006 г. на ВАС по адм. д. № 3091/2006 г., V о., оставено в сила с Р № 

12398/11.12.2006 г. на ВАС по адм. д. № 7990/2006 г., 5-членен с-в 
6 Отново – в мотивите към Р № 7770/11.07.2006 г. на ВАС по адм. д. № 3091/2006 г., V о. 
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 Като общ извод от анализа на  изискванията към синдика, се налага 

заключението, че уредбата е пестелива и нестройна. В ТЗ и НРПККС режимът на 

синдика не е получил своето ясно и еднозначно наименование, а използваните термини 

реферират към различни институти, което затруднява тълкуването. Списъкът на 

синдиците по чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ напомня на списъците, съставяни от търговските 

камари по ТЗ (отм.), които са се предоставяли на съдилищата за ползване по делата по 

несъстоятелност. Но, за разлика от сега действащата уредба, списъците по отменения 

закон не са имали абсолютно задължителен характер, а и начинът на подбор на лицата 

в тях не е бил универсален. В закона е казано, че изпитът, провеждан от министъра на 

правосъдието е за придобиване на квалификация за синдик и този термин насочва към 

сходство с придобиването на професионална правоспособност. Но всъщност изпитът, 

провеждан от министъра на правосъдието, не се предшества от професионално 

обучение по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение и не 

приключва с придобиване на нова квалификационна или професионална степен. 

Напротив – допускането до изпит за включване в списъка на синдиците е в зависимост 

от това дали кандидатът има вече придобита определена степен на образование за 

икономическите или юридическите професии.  

Всички тези особености пораждат необходимост да бъде дадено еднозначно 

определение на режима за придобиване на правото да се упражнява функцията на 

синдик в производствата по несъстоятелност по ТЗ. Ясната квалификация на режима би 

способствала за очертаване и на приложимите към него норми от други отрасли на 

правото, тогава когато възникват гранични въпроси. Имайки предвид не толкова 

използваните термини, колкото вложеното в тях съдържание, както и условията, реда и 

последиците от процедурата по подбор и контрол на синдиците, можем да направим 

извод, че провеждането на изпита за включване в списъка на синдиците, представлява 

установена от закона процедура за възлагане на публичноправни функции на частни 

лица, а заповедта на министъра на правосъдието за включване в списъка на синдиците 

се явява индивидуален административен акт. При възлагането на публични функции  

по правило притежаването на съответна квалификация е предпоставка за 

овластяването.  

 


