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Sophia – 13 октомври 2017 г.



Акт 
Нотариален
Електронен
Централен 

електронен архив 
на оригиналите на 
Френския нотариат 

(ЦЕАОФН)-

ГРАЖДАНСКО 
СЪСТОЯНИЕ

Министерство на 
правосъдието

ГРАЖДАНСКО 
СЪСТОЯНИЕ

Министерство на 
външните работи

Информации по 
SAFER (Органи за 

управление на 
селските райони)

FN-SAFER

СЪДЕБЕН РЕГИСТЪР
Министерство на 

жилищното 
настаняване

Télé@ctes
Генерална 

дирекция публични 
финанси (DGFiP)

Имотен регистър
Министерство на 

жилищното 
настаняване

ЦКРСС (FCDDV)
ARERT (АЕМРЗ)

Регистър на нотариално заверени 
Граждански пактове за 

солидарност - ГПС (PACSen)
Министерство на правосъдието

Електронен 
подпис „eiDAS“

(Европейски 
регламент 
910/2014)

НОТАРИАЛНА 

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

Банкови преводи 
чрез обмен на 

данни по 
електронна поща 

(EDI) 
Каса за депозити

Достъп до имотната 
картотека

ГДПФ

ПЛАНЕТ 

=

Платформа за 

дематериализира

н обмен

Дематериализация на държавните функции на нотариуса

ЦКРСС (FCDDV) : Централна картотека на разпорежданията в случай на смърт 
(ЦКРСС)
ARERT (АЕМРЗ) : Асоциация на Европейската мрежа на Регистрите на завещания 
АЕМРЗ
Регистрирани ГПС (PACSen): Регистър на нотариално заверени Граждански 
пактове за солидарност (ГПС)
ЦЕАОФН (МICEN): Централен електронен архив на оригиналите на Френския 
нотариат (ЦЕАОФН) 
ГДПФ (DGFiP): Генерална дирекция на публичните финанси ГДПФ



2005 г. 2008 г. 2012 г.2004 г.1999 г.

1-ви януари 2012 г.: 

Въвеждане на електронния 

нотариален акт

Въвеждане на 

Интранет 

REAL

и на карта 

REAL

Мрежа REAL

Висок дебит

2006 г.

Изпробване 

Télé@ctes

Въвеждане на 

всеобща практика за 

дистанционно 

запитване

2007 г.

Въвеждане на 

всеобща практика за 

телевписвания

Версия
2005 г.

Версия
2007 г.

Версия
2008 г.

Версия
4 г.

Няколко основни дати при създаването на

2011 г.

 Всяка нова версия позволи обогатяване на функционалния обхват на приложението 

Télé@ctes

Мрежа

REAL 2

2015 г.

Мрежа

REAL 3



– Функционален обхват

Служби по 
вписванията

Искания за 
сведения 

вещни права и 
тежести HF/SF Искания на 

копия на 
документи

Aктове за 
продажба

Бордеро за 
вписване/

Подновяване

Учредяване 
на 

сервитути

Вдигане на 
възбрана/оп

ростена 
форма

Имотно 
удостоверени
е след смърт

Коригиращи 
актове и 

удостоверен
ия 

Коригиращ
о бордеро

Добавена 
стойност на 

имоти

Продажба с 
геодезична 

снимка

Актове с 
общо 

съдържание

Приложение/сп
оразумение за 
предоговаряне 

на ипотека



354 бюра за 
вписване на 

имоти
~ 4800 кантори

3 производители на 
софтуер за 

изработване на 
нотариални актове и 
счетоводни форми

Компания ADSN-Real.not
Експлоатация на приложните 
инфраструктури и мрежите

– „действащи лица“



НОТАРИАЛНА КАНТОРА

Помощник 

нотариус/Секретар

подготвя формата

заявяване на превода

Каса

за

депозити

Служба 

по 

Вписванията на имоти

Отчет на операцията – ООп 
(AOP)

превеждане на 
сумата

отчет на операцията –
ООп (AOP)

Молба за вписване

Отхвърляне – отказ телевписване

Нотариус

Подписва копието 

на ипотеката

Счетоводство 

Заверява превода 

Депозиране 
на акта
+ ООп

– Принципи на функциониране



НОТАРИАЛНА КАНТОРА

Помощник нотариус/Секретар

Служба 

по 

вписванията на имоти

Молба за вписване

Нотариус

Подписва копието от акта

Xxxx
Xxx

xxxxxxx Xxxx
Xxx

xxxxxxx

Отпечатва акта и реквизитите

телевписване

– Принципи на функциониране 



Кантора 
нотариална

Служби 
по вписванията
на имоти

Платформа за защита и 
сигурност: достъп до 
външни сайтове и 
платформи за електронна 
поща

Интернет

Мрежа Real

Каса 
за 
депозити

Рутери Real.not

Централни сайтове на сървърите на 
Нотариата

Преводи
CDCNet-EDI

Télé@ctes

ЦЕАОФН (МICEN), 
ЦКРСС (FCDDV), Sacre, 
…

Обща архитектура 

Планет



Нотариални кантори

Генеричен партньор

ГДПФ: Télé@ctes потребители

Сървър

ПЛАНЕТ

Приложен 
програмен 

интерфейс –
ППИ (API ) 
Партньори

Приложен 
програмен 

интерфейс –
ППИ (API) 
нотариуси

Обща архитектура –



Кантора

• Подготвяне за изпращане на поток с определена дата и час

• Подписване от нотариуса на депозираните документи (с квалифициран сертификат)

• Предаване на потока до сървъра Планет (подпис за удостоверяване)

Планет

• Валидиране на схемата (XML схема)

• Валидиране на подписите

• Валидиране на професионалните правила

• Предаване на потока на сървъра Télé@ctes потребители на ГДПФ

Télé@ctes 
потребители

• Прием и контрол на поток от информация (схема, подпис, единство на потока, подател 
SPF…)

• В случай на аномалия изпращане до кантората на сигнал „неподходящ поток“ (чрез 
ПЛАНЕТ)

• При липса на аномалия интегриране на данните в Регистъра за недвижими имоти – РНИ 
(FIDJI), който връща но кантората потвърждение за интегрирането (чрез ПЛАНЕТ)

Хронология на депозит 
(извън финансови потоци)



Télé@ctes 
потребители

• Предоставяне на разположение на сървъра Планет на данните, валидирани или не, от 
Службата за вписване на имоти (по позиции: състояние – отговор, потвърждение за 
вписване, причина за отказа, фактура…)

Планет

• Събиране на разполагаемите данни в Télé@ctes потребители

• Валидиране на схемата 

• Анализ на референциите на потока и определяне на информациите за изпращане, 

• Депозиране на потока в „пощенската кутия“ на съответния нотариус

Кантора

• Софтуерът редактор на актове се свързва със сървъра Планет и събира потоците, съхранени 
в „пощенската кутия” на нотариалната кантора.

Хронология на отговор 
(извън финансови потоци)



Структура на поток Télé@ctes, съответстващ на искане на информация 



Структура на поток Télé@ctes, съответстващ на искане на информация 



Структура на поток Télé@ctes, съответстващ на акт за продажба



В цифри

 100% от канторите разполагат с достъп до приложението Télé@ctes

 23 000 искания за информация дневно (средно)

 = 99% от искания се отнасят до собственик и 60% от молбите за тежести

 Повече от 30 милиона искания от 2006 г.

 8 000 искания за собственици и ипотеки дневно (средно)

 = 70% от извършваните депозити във функционалния обхват на дейността 

 Повече от 4 милиона télé-вписвания от 2007 г. насам

 Указ 2017-770 от 4 май 2017 и Разпореждане от 2 юни 2017 г.

 За всички документи, подписани от 1-ви януари 2018 г., задължително 
дематериализирано депозиране в службите за вписване на имоти

 Санкция:  Отказ за издаване на документ върху хартиен носител в обхвата на 
законното задължение на професията





ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ДОСТЪП НА 

НОТАРИУСИТЕ ДО ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР – ДНИР ( 

ANF)

Какво не се променя за потребителите: Какво се променя за потребителите:

Подава искането за информация при същите условия чрез своя 

софтуер редактор за актове

Извършва предварително заплащането по искането си чрез 

превеждане на сумата по електронен път CDCNet-EDI.

Отговорът се интегрира в софтуера редактор по същия начин.

Отговорът се издава автоматично от системата ДНИР незабавно след 

заплащане на таксата CSI

Потребителят се уверява в изчерпателността на ипотечните 

информации и разполага с пряк достъп до „наличностите“, в случай че 

се нуждае от допълнителни сведения.

Електронен 

превод на 

суми EDI

Електронен 

превод на 

суми EDI

СИСТЕМА НОТАРИУСИ

СИСТЕМА НОТАРИУСИ

СИСТЕМА ГДПФ

СИСТЕМА ГДПФ

Актуализация 

на Регистъра за 

недвижими 

имоти

Сметки в Банк дьо Франс 

на Службите за 

вписвания на имоти

Централизирана сметка 

на СВИ в Банк дьо Франс

Служба за 

вписване на 

имоти

Система СВИ

Данни за потоци и наличност

Архивиране на вписванията

Télé@ctes 

users

* Цифровизирани ипотечни файлове ** IT Данни от имотния регистър

Достъп до 

порталите 

ГДПФ

(2-ро шестмесечие на 

2018 г.)



Достъп на нотариусите до имотния регистър ДНИР (ANF) 

ВЪВЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА ДНИР

Юли Октомври Януари Февруари

ЛОТ 1

Запитвания

За собственици HF

+ 

Достъп до 

Налични данни в 

имотния регистър

LOT 2

Запитвания

Собственост на лица

LOT 3

Запитвания

Собственост на лица

+

Допълнителни

Собственост на лица и 

тежести върху имоти

7 пилотни департамента

Южна Корсика, Жиронд, От Гарон, 

Лоаре, Ниевр, Сарт, Сен Маритим

83 кантори & 31 бази ANF

Всички кантори обучени за ДНИР

Постепенно разгръщане на 

устройството за достъп ANF

Mарт Юли Декември

Достъп но нотариусите 

до регистъра Актове

в други департаменти


