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важаеми колеги, 

 
Бихме искали да Ви информираме, че в 
качеството си член на Борда на 
директорите за 2019 г.  заедно с  
техническия секретар на Нотариалната 
камара, Памела Вълкова, присъствах на 
церемонията по предаване на функции 
на Борда на Съвета на Нотариатите на 
Европейския съюз (CNUE). 
Церемонията се проведе в Атина на 14 
януари в присъствието на президента на 
Република Гърция, Прокопис 
Павлопулос. Г-н Георгиос Рускас стана 
новият председател на CNUE за 2020 г., 
като наследи функциите от френския 
нотариус Пиер-Люк Вожел. 
С оглед на работните си приоритети, г-н 
Рускас съобщи, че възнамерява да се 
съсредоточи върху въпросите, свързани 
с дружественото право, борбата срещу 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризма, както и многото 
предизвикателства, свързани с 
цифровизацията (блокови вериги, 
изкуствен интелект и т.н.), по които 
европейските институции вече са 
обявили готовността за сътрудничество. 
Президентът Павлопулос обясни, че 
нотариусите изпълняват публична 
функция, бидейки „публични 
оператори“, които следват 

законодателството. Той напомни, че 
френската държава, разбира се, е 
основа за гръцкото законодателство, 
обособяваща своеобразна 
нотариалната гаранция за правата на 
гражданите. В чест на френския бивш 
председател, Вожел, Павлопулос 
заговори на френски и го поздрави  за 
председателството му и работата му 
през 2019 г. Той благодари за оказаната 
подкрепа от CNUE на гръцкия нотариат 
през трудните времена по време на 
кризата в страната. Президентът  
поясни, че за държавата е било трудно 
да намери пътя си отново, за да бъде в 
състояние да допринесе за напредъка 
на Европа и отново изрази 
благодарността си по адрес на 
френското председателство. След това 
пожела успех на новия председател 
Рускас, който е бил негов студент в 
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университета, и увери всички, че той има 
нужните качества да отстоява позицията 
на нотариалната професия на високо 
ниво на европейско равнище. 
След това гръцки представители на 
ръководни позиции в министерствата 
също поздравиха г-н Рускас за новия му 
пост и му пожелаха на добър час в 
инициативите му като председател на 
CNUE  през 2020 г. След тях реч изнесе 
и бившият председател Вожел, като 
обясни, че за него е голяма чест да 
присъства на церемония с участието на 
президента на Република Гърция. Той 
поднесе искрените си благодарности на 
Павлопулос за признанието и топлите 
думи. Вожел изтъкна, че 2019 г. е била 
сравнително несигурна година що се 
отнася до прогнози, тъй като е била 
белязана от Брекзит и изброите на 
равнище ЕС. Той затвърди опорните 
теми, които са били приоритетни за 

френското председателство, а именно: 
насърчаване на правосъдието, 
улесняване на процедурите за 
наследяване, защита на уязвимите лица 
и  борбата срещу изпирането на пари. 
Вожел също спомена важността и на 
Директива (ЕС) 2019/1151 на 
Европейския парламент и Съвета за 
изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 
във връзка с използването на цифрови 
инструменти и процеси в областта на 
дружественото право.  Именно онлайн 
учредяването на компания беше и 
темата на семинара на немския 
нотариат, предхождащ церемонията по 
трансфера на функции. В унисон с 
развитието на технологиите, бившият 
председател обясни, че целта на 
френското е председателство през 
миналата година е била да гарантира 
осведоменост и приемственост  на ниво  
CNUE  що се отнася до цифровизацията. 

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ГЪРЦИЯ - Г-Н 
ПРОКОПИС ПАВЛОПУЛОС, ПОЗДРАВИ 

УЧАСТНИЦИТЕ В СРЕЩАТА 
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В речта си, Вожел също затвърди ролята 
на европейския нотариат за 
подобряване на всички процедури, които 
могат да бъдат организирани извън 
съдилищата както и социалното 
измерение на професията – 
осигуряването на равен достъп до 
институциите. Накрая бившият 
председател изрази задоволството и 
спокойствието си, че именно гръцкият 
нотариат ще поеме председателството 
за 2020 г. Той напомни, че гръцкият 
нотариат е член на CNUE  от далечната 
1981 г. и има дълга история.  Също 
изрази респект по повод съумяването на 
гръцките нотариуси да се справят с 
кризата в страната и да продължат 
дейността като гаранти на права, 
оставайки в ЕС. С оглед промяната на 
финансовите перспективи за Гърция, 
Вожел изрази убеждението си, че 
гръцкото председателството ще поведе 
ЕС напред. Освен това наблегна на 
нуждата новият председател Рускас да 
работи по въпросите, обвързани с 
изкуствения интелект с оглед 
засилването на работата на 
Европейската комисия по 
цифровизацията чрез инвестирането 
все повече в блокови вериги и други 
дигитални инструменти.  

Краят на тържествената церемония бе 
маркиран от реч на новия председател 
на CNUE, г-н Рускас, който обясни, че за 
него е чест 2020 г. да бъде годината на 
гръцкото председателство. Той 
благодари на бившия председател 
Вожел, че го е научил как да работи с 
бюрокрацията в ЕС и изрази надеждата 
си да е на неговото ниво като 
ръководител. Рускас обяви 
приоритетите на своето 
председателство за 2020 г.,                                   
а именно – цифровизацията (справянето 
с предизвикателството на изкуствения 
интелект) редом с борбата срещу 
изпирането на пари и осигуряването 
безопасността на сделките. 
Новоизбраният председател обясни, че 
„[нотариусите] трябва да се адаптират 
към новите времена, а не времето към 
[тях]“. Също така, той припомни, че 

НОТ. ДИМИТЪР ТАНЕВ И  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СНЕС ЗА 2019 Г. 

– Г-Н ВОЖЕЛ 



 
 

НОТАРИАЛЕН БЮЛЕТИН 2020 4 

 
 

НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС             
4 

последната финансова криза в Гърция е 
подчертала ролята на гръцкия нотариат, 
но със сигурност трябва да се навакса 
що се отнася до проблемите, обвързани 
с дълговете. Рускас благодари на всички 
членове на стария и новия Борд на 
директорите и заключи, че 2020 г. е 
„годината на Гърция“. 
 Непосредствено след 
церемонията по трансфера на функции 
се проведе съвместна среща на двата 
Борда на CNUE, респективно за 2019 и 
2020 г. Имах възможността да напомня 
на колегите, че в България се извършват 
34 различни вида нотариални 
удостоверявания, свързани с 
документиране на обстоятелства 
подлежащи на вписване и обявяване в 
Търговския регистър и Централния 
регистър на особените залози. Също 
наблегнах на факта, че длъжностните 
лица по регистрация в Търговския 
регистър имат право на достъп до 
информационната система на 
Нотариалната камара и ежедневно 
извършват стотици проверки по 
съхранения автентичен акт пред 
нотариуса. Що се отнася до новостите в 
българския нотариат, уведомих 
колегите, че се предвижда разширяване 
на компетентностите на нотариусите 
чрез въвеждането в законодателството 
на развода по взаимно съгласие пред 
нотариус. Обясних на новите и старите 
членове на Борда, че според мен 
киберсигурността е важна и належаща 
на дневен ред почти веднага след 
замърсяването на въздуха. На последно 
място, обърнах внимание на немските 
колеги, провели семинара връзка с 
онлайн учредяването на дружество, че 
ако регистрирам компания сутринта 
онлайн и след това някой я открадне, то 

е важно да се знае срещу кое физическо 
лице да се започне съдебния процес за 
сумата, с която хипотетично съм 
направил застраховката. Отговорността 
е знаково качество на професията, тя е 
негова същностна характеристика. 
Машината и софтуерът, за разлика, не 
носят отговорност пред гражданите и 
винаги ще имат значение само на 
удобно помагало. В заключение 
благодарих на председателя Вожел за 
ползотворното му ръководство през 
2019 г. и пожелах успех на новоизбрания 
председател г-н Рускас. 
 
С уважение,  
ДИМИТЪР ТАНЕВ  
ДИРЕКТОР В БОРДА НА 
ДИРЕКТОРИТЕ НА СЪЮЗА НА 
НОТАРИАТИТЕ НА ЕС ЗА 2019 г. 
 
 


