
Европейската нотариална мрежa

(EНМ)



Обща информация 

Европейската нотариална мрежа (ЕНМ), Ви предоставя безплатно ефективна 
мрежа от лица за контакт, практически инструменти и множество онлайн 
ресурси, полезни при казуси във връзка с наследяване, учредяване на 
дружества или брачни договори, съдържащи трансграничен елемент в 
рамките на ЕС.

В тази инструкция ще откриете необходимите стъпки за създаване на личен 
профил в платформата на Европейска нотариална мрежа. Мрежата е достъпна 
за всички нотариуси, като интерфейсът, полезните връзки и документи, качени 
в платформата, са налични и на български език. Тъй като платформата все още 
се разработва, интерфейсът на английски език е най-точен и акуратен. 
Кореспонденцията при извършването на запитвания до чуждестранни 
нотариуси/нотариати се извършва единствено на английски език. 

Оставаме на разположение за помощ при създаването на профил, 
извършването на справки и преводи.



СЪЗДАВАНЕ НА 
ПРОФИЛ



https://www.enn-rne.eu/

Напишете линка в 
търсачката или натиснете 
върху горния хиперлинк

Стъпка 1

https://www.enn-rne.eu/


При нужда, сменете 
езика с български от 

падащото меню в 
горния десен ъгъл

Стъпка 2



Стъпка 3

От основното меню 
кликнете върху НОВ 

АКАУНТ



Стъпка 4

Моля попълнете 
личната си информация



Стъпка 5

Натиснете бутона 
РЕГИСТРИРАЙ, за да 

създадете акаунт



Стъпка 6

Регистрацията се 
обработва и ще 

получите имейл с линк 
за активиране на 

профила Ви



Стъпка 7

Ще получите автоматичен 
имейл на английски език. 

Натиснете върху хиперлинка, 
за да активирате профила си.



Стъпка 8

Вашият профил е 
вече активен Върнете се на сайта



ВЛИЗАНЕ В 
АКТИВЕН 
ПРОФИЛ



Стъпка 1

Кликнете върху 
бутона ВХОД, за да 

влезете в профила си.



Стъпка 2

Въведете имейл и 
парола



Стъпка 3

На имейла Ви е 
изпратен код, който 
трябва да въведете в 

празното поле



Стъпка 4

Въведете кода на 
сайта, за де влезете 

в профила



СПРАВКИ



Проверка на пълномощно в чужбина

Достъп до 
тип  

справка



Паспорти на юридически лица

Достъп до 
тип справка



Проверка на завещание

Достъп до 
тип  

справка



Проверка на семейно право

Достъп до 
тип справка



МРЕЖА



Форум по теми

Достъп до 
форум 



Покана на нотариус

Опция да поканите 
нотариус да се 

присъедини към 
EНМ



ЗАПИТВАНИЯ



Стъпка 1

Създайте запитване



Стъпка 2

Попълнете въпроса 
(английки език)

Изберете държава

Прикачете документ 
(ако има)



Стъпка 3

Изпратете 
запитването



ДРУГИ
ОТ 

МЕНЮТО 
ЗАПИТВАНИЯ



Чакащи запитвания



Изпратени запитвания



Публични запитвания



Запитвания през кординатори



Известия



ПРИЛОЖЕНИЕ 
НА ПРАВОТО НА 

ЕС



Наръчници за реламентите на ЕС



Национално приложение



Списък с документи



ПОЛЕЗНА 
ИНФОРМАЦИЯ



Съдебно сътрудничество



Обучения



Медиация



Запознайте се с дейността на ЕНМ



Архив новини



ДОПЪЛНИТЕЛНИ



Моят профил Помощ



Благодарим за 
вниманието!


