ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА БНБ

ЗАЯВЛЕНИЕ
съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № 9 на БНБ от 26 юли 2017 г. за информацията и
документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и
извънредния управител на банка

От: ...............................................................................................................................................................
(трите имена)
EГН
адрес гр./с. ............................................................................................................ п. к.
ул./ж. к. ................................................................................. №......., бл.........., вх. ......, ет. ...... ап..........
телефон за контакт: ...................................................................................................................................
л.к./паспорт серия ......./ №.............................изд. на ................................. от МВР гр. .........................

УВАЖАЕМИ Г-Н УПРАВИТЕЛ,

С настоящото заявявам интерес за назначаване като:
временен управител
извънреден управител
временен управител/ извънреден управител
С настоящото декларирам, че предоставям доброволно личните си данни и давам
изричното си съгласие те да бъдат събирани, съхранявани и обработвани от БНБ за целите на
съставянето, организирането и поддържането на информация за лицата, които могат да бъдат
назначавани за врмененен и/или извънреден управител на банка.
Направените изявления и посочената информация в приложените документи са верни и
точни и не ми е известно да съществува друга информация, представянето на която би повлияло
върху декларираните обстоятелства.

Задължавам се, при промяна в обстоятелствата, да уведомя БНБ в 14-дневен срок от
настъпване на промяната.
Декларирам, че ми е известна отговорността за представяне на неверни данни.

Приложения:
1. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с придобита
образователно-квалификационна степен не по-ниска от „магистър“;
2. Свидетелство за съдимост - оригинал;
3. Декларации, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 11, ал. 1, т. 4 - 6 и т. 8 от ЗКИ;
4. Автобиография, съдържаща подробно описание на образованието и квалификацията;
5. Трудова книжка, удостоверение от Търговския регистър или други документи,
удостоверяващи професионалния ми опит в банковата дейност или сферата на финансите,
включително заемането на длъжности с ръководни функции в съответствие с чл. 2, ал. 1, т. 6
Наредба № 9 на БНБ от 26 юли 2017 г. за информацията и документите, с които се доказва
изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на банка;
6. Копие на документ за придобита специалност, квалификация или правоспособност, ако има
такива;
7. Попълнен въпросник за оценка на надеждност и пригодност съгласно Приложение 1 към
Наредба № 9 на БНБ от 26 юли 2017 г. за информацията и документите, с които се доказва
изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на банка;
8. Друго
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
/моля, попълнете, ако представяте и друг документ/

Дата .................................

Подпис: ....................................

гр./с. ................................
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