
 
 

Нотариален бюлетин 2019 1 

 
 

НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС             
1 

 
 
важаеми колеги, 
          

         На 16-ти януари 2019 г., в сградата 
на френския нотариат в Париж, се 
проведе първото за годината заседание 
на Борда на директорите на Съвета на 
нотариатите на ЕС, на което присъства 
председателят на Нотариалната камара 
на Република България – нотариус 
Димитър Танев, като член, избран с 
пълно единодушие в рамките на 
миналото заседание на Общото 

събрание на CNUE, провело се през 
месец декември 2018 г. в Брюксел.   
         Заседанието бе открито от 
председателя на CNUE за 2018 г., г-н 
Мариус Колер, който по–късно предаде 
поста на новия председател за 2019 г. – 
г-н Пиер-Люк Вожел, обръщайки 
внимание на факта, че канцлерът 
Меркел вече не заема креслото на 
председател на неговата партия. 
Настоящото политическо положение се 
характеризира с едно статукво, което е 
общо взето благоприятно за 
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нотариалната практика. Във вътрешен 
план, германските нотариуси се 
посвещават най-вече на изграждането 
на електронен архив и на 
дигитализацията на етапната 
документация на дружествата, съгласно 
с директивата относно електронните 
средства. 
         Последваха изказвания на всички 
председатели на нотариатите на ЕС, с 
които те информираха за новости и 
промени в нотариалната професия на 
своята страна. Председателят Вожел 
привлече вниманието върху факта, че 
протичащата втора вълна на 
разпределяне по райони на млади 
нотариуси във Франция носи 
икономически рискове за онези, които 
са били разпределени с първата вълна. 
Председателят спомена също така 
движението на жълтите жилетки във 
Франция. Изключително обърканата 
ситуация, която то предизвика, поставя 
френското правителство в затруднено 
положение. 
        Гръцкият заместник-председател 
започна своето изказване като 
благодари на нотариатите за тяхната 
подкрепа през кризисния за гръцкия 
нотариат период от 2012 до 2016 година. 
Гръцкият нотариат успя да съхрани 
обществената функция на нотариусите и 

по-специално, придоби нови 
компетенции; икономическото 
положение беше стабилизирано. Той 
обърна внимание на изключителната 
компетентност на гръцките нотариуси в 
областта на вещното право. Съществува 
идея нотариусите да обезпечават 
пълния трансфер и в бъдеще да поемат 
грижата за данъчните процедури. Един 
закон, който ще избистри тези функции, 
се очаква през февруари 2019 г. В 
заключение заместник-председателят 
Рускас наблегна върху това, че се 
ангажира съвместно с председателя 
Вожел да работи за обединението на 
нотариатите и сътрудничеството им в 
полза на конкретни резултати. 
Австрийският нотариат привлече 
вниманието върху електронната 
регистрация на частните ООД. Тя е 
уредена със закона, влязъл в сила на 1-
и януари 2019 г. Той обърна внимание и 
на крайната дата 16 февруари 2019 г., 
след която влиза в действие 
регламентът за официалните 
документи. Австрийската нотариална 
камара ще получи за първи път 
правомощията на основен орган в тази 
сфера. Считано от 1-и януари 2019 г., в 
Австрия ще е възможно партньори от 
същия пол да сключват брак. И на 
последно място, правителството следва 
работната си програма, която ще 
позволи на австрийския нотариат да 
организира своите функции. 
 
След изказването на австрийския 
председател, думата бе дадена на 
българския нотариат. Председателят на 
българския нотариат, нотариус Димитър 
Танев, информира членовете на Борда 
на директорите за новостите в 
нотариалната професия в България, 
като направи следното изказване:  
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„ Бе създаден информационен обмен с 
Министерство на вътрешните работи, с 
който за да запазим компетентността за 
удостоверяване на договорите, с които 
се продават автомобили, извършваме 
десет автоматизирани справки. 
Нотариусът проверява за платените 
данъци, запори, собствеността и други. 
Нотариалната камара предложи на 
Министерство на правосъдието вариант 
за електронно вписване във входящия 
регистър, като една факултативна 
възможност, която се реализира по 
искане на клиентите.“ 
 
Председателят Танев информира и за 
новите правомощия на нотариусите за 
удостоверяването и архивирането на 
документи удостоверяващи 
обстоятелства подлежащи на вписване в 
Търговският регистър. 
 
Колкото до италианския председател, 
той информира членовете за добрите 
отношения с правителството след 
Конгреса на нотариусите в началото на 
ноември 2018 г. Скоро на италианският 
нотариат изглежда също ще бъдат 
поверени нови правомощия, по-точно в 
сферата на вещното право по проверка 
на гаранциите. Той осведоми и за 
обтегнатите отношения между 
италианската Нотариална камара и 
италианския орган компетентен по 
въпросите за конкуренцията. По-
конкретно, последният сезира 
съдебната власт, искайки от 
Конституционния съд да провери дали 
дисциплинарните разпоредби и 
професионалния кодекс на нотариата не 
противоречат на конституцията. Съдът е 
преценил, че органът по контрол на 
конкуренцията не е оторизиран да 

повдига тези въпроси. Той ще се 
произнесе съвсем скоро. 
 
Нидерландският председател привлече 
вниманието върху един нов закон 
относно електронната регистрация. 
Нидерландските нотариуси подкрепят 
този закон и са компетентни да прилагат 
тази регистрация. Темата за Брекзит 
също придобива фундаментално 
значение за нидерландския нотариат, а 
по-специално, що се касае до 
юридическите отношения между 
британските граждани и европейските 
граждани в Европа / Обединеното 
кралство. Според него би следвало 
Брекзит да се обсъжда на европейско 
ниво, в рамките на CNUE. 
 
Председателят на словенския нотариат 
подчерта, че е даден ход на дискусията 
с министерството на правосъдието 
относно нотариалните тарифи. Много е 
вероятно някои такси да бъдат 
увеличени, като се има предвид че 
настоящите тарифи са приети през 1993 
г. Беше съобщено и че министерството 
на правосъдието премахна три 
нотариални кантори в края на 2018 г.; 
произтичащото намаляване на 
канторите представлява за словашкия 
нотариат един позитивен сигнал.  
Председателят на словенската 
нотариална камара подчерта факта, че 
от 15 април 2018 г., е влязъл в сила нов 
закон за разводите, който дава 
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правомощия на словенските нотариуси 
да постановяват развод по взаимно 
съгласие. Тя изказа своята 
благодарност към немските нотариуси и 
специално към Председателя Колер за 
неговата подкрепа. Един регистър на 
брачните договори, който ще бъде 
управляван от нотариата, е в процес на 
изработване. Словенският нотариат 
влага и големи усилия за 
дигитализацията на професията. Беше 
организирана взаимна среща с 
френския нотариат, по време на която 
същият представи своята 
(дистанционна) система на нотариални 
актове. Срещата беше оценена като 
изключително ползотворна. 
 
В заключение, унгарският нотариат 
информира делегатите за това, че 
унгарският министър на правосъдието 
ще представи своята кандидатура за 
европейски комисар от квотата на 
Унгария. Актуалното юридическо 
статукво на нотариата в Унгария не 
търпи изменения след като новия 
граждански кодекс влезе в сила през 
2014 г., както и новия граждански 
процесуален кодекс през 2018 г. На 
последно място, унгарският 
председател привлече вниманието към 
съвместното организиране на 
конференция по въпроса за 
наследственото право от страна на 
Нотариалната камара, на 
университетите на Будапеща и 
Флоренция. Проявата, на която той 
покани всички делегати, ще се състои на 
12 април 2019 г. в Будапеща. 
 
В рамките на отчета за 
председателството през 2018 г., 
Председателят Колер акцентира на 
международните досиета, развити под 

неговото председателство, и по-
конкретно тези в контекста на дейността 
на CNUDCI и на OCDE. Според него, 
нотариатът би трябвало да следи 
отблизо международните тенденции и 
да ги интегрира в професионалната си 
политика дори и само като препоръки. 
Налага се убеждението, че даже 
незадължителните мерки могат да 
окажат въздействие на национално 
ниво. Освен това той подчерта колко е 
важно обединението за членуващите в 
организацията нотариати за защитата 
на техните интереси по тези досиета, 
съвместно с UINL, с когото трябва да се 
продължи доброто взаимодействие от 
2018 година. 
Той изтъкна и празненствата по случай 
25-годишния юбилей на CNUE през 
декември 2018 г. Според сдаващият 
поста председател, нотариатът трябва 
да  продължи да бъде надежден и 
постоянен партньор на институциите в 
полза на европейските граждани. 
Регламентирането на режимите при 
брак и при съсобственост, заедно с 
регламентирането на наследяването, 
представляват два крайъгълни камъни 
за юридическото и правно европейско 
пространство. Сега топката е в полето на 
практикуващите, които трябва да 
приложат тези текстове в действие. 
Без съмнение, дигитализацията е едно 
основно предизвикателство пред 
професията, чийто основна същност се 
изразява в ролята й на пълномощник на 
публичната власт. Той е на мнение, че 
призванието на нотариуса да 
осъществява контрол е несъвместимо с 
едно автоматично признание на 
нотариалните актове, издадени в друга 
държава членка на ЕС. Всеки нотариус 
трябва да работи за оптимизирано 
прилагане на DIP, както и за 
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подобряване на сътрудничеството 
между нотариусите в съгласие с RNE и 
двустранните и многостранните 
международни договори. 
 
Между двете части на заседанието на 
Бордна на директорите на CNUE, 
председателят на френския нотариат, г-
н Жан-Франсоа Хумбер, в организиран 
прием в сградата на френския нотариат, 
се обърна с  приветствени слова към 
всички гости. Речта си започна с 
поздравления към своя колега и 
приятел, както той го нарече, Пиер-Люк 
Вожел, който  поема председателството 
на CNUE  за 2019г. Поздравления 
отправи и Томас Андрие, директор по 
гражданските въпроси в Министерството 
на правосъдието. 
         „Пиер-Люк Вожел, нотариус в Сен 
Мало и голям навигатор, беше 
председател на Висшия съвет на 
нотариата от октомври 2014 г. до 
октомври 2016 г. в бурни времена за 
нашата професия. От 2016 г. до 2018 г. е 
председател на Асоциацията за 
развитие на нотариалната служба, която 
управлява по-специално нашите 
цифрови инструменти, базирани в 
близост до d’Aix en Provence. Миналата 
година, в качеството си на  заместник-
председателя на CNUE, Пиер-Люк 
Вожел и Председателят Мариус Колер, 
млад и блестящ нотариус от Хамбург, 
който му предаде щафетата тази сутрин 
и ние се радваме да бъде с нас, двамата 
заедно застанаха срещу 
предизвикателствата, с оглед на това да 
утвърдят престижа на Европейския 
нотариат.  
Това е третият път от създаването на 
нашето Постоянно бюро в Брюксел през 
2005 г. по инициатива на друг от моите 
знаменити предшественици, Me Laurent 

Dejoie, присъстващ сред нас, че 
френският нотариат е призован да 
председателства нотариусите на Европа 
в тази основна година - след няколко 
месеца, вероятният Brexit, европейските 
избори могат да променят облика на 
Европа. Във Франция един голям 
национален дебат трябва да позволи на 
гражданите да се свържат отново с 
чувството за демокрация ... 2019 година 
води до опасности, но и до възможности 
за Европа, която искаме да изградим. 
Нотариусите в Европа имат 
задължението да спомогнат за 
посрещането на тези предизвикателства 
и да чуят своите гласове. 
Това е причината, поради която исках от 
началото на тази година да изясним 
френските избраници на нотариалната 
професия за влиянието на Европа върху 
нашето ежедневие, на нашето право, на 
нашето бъдеще. Избрах 44 нотариуса, 
които бяха на семинар в Люксембург, 
където имаха възможност да обменят 
опит с председателя на Съда на 
Европейския съюз Koen Lenaerts и 
френските съдии от европейските 
юрисдикции. Жан-Клод Бонихот и 
Стефан Гервасони, те бяха впечатлени 
от сегашния обхват на европейското 
право, което засяга всички области на 
правото, но също така и от заразителния 
ентусиазъм на съдиите, които служат 
там. Този семинар ни отведе до Трир, 
където успяхме да се запознаем с 
германски нотариални проучвания и да 
подновим споразумението за 
сътрудничество, което ни свързва с 
нотариусите. Ден преди това успяхме да 
обменим опит с нотариусите в 
Люксембург. Тези, много обогатяващи 
обмени ни доказват, че всеки от нашите 
нотариати има своите особености, които 
са плод на дълго историческо  
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наследство и които правят нашата 
идентичност. Но нашата ДНК е обща: 
всички ние сме държавни служители, 
определени от държавата, делегати на 
част от публичната власт, която можем 
да упражняваме само на нашата земя. 
Нотариусите обаче не са глухи или 
слепи. Те са запознати с изискванията и 
нуждите на нашите европейски 
граждани, които се женят помежду си, 
които купуват жилища извън 
собствената си страна, чиито компании 
работят извън националните си граници. 
Ето защо френският нотариат реши да 
организира своя национален конгрес в 
Брюксел през 2019 г., който е 
символичен първи в този град, където 
сърцето на Европа бие( ще се проведе от 
3 до 5 Юни на тема нотариална практика 
в международен контекст). 
Този конгрес има за цел да отговори на 
въпроси, които могат да възникнат в 
трансгранични случаи: как да направим 
дарение през границите? Как да се 
гарантира сигурността на чуждестранни 
инвестиции в недвижими имоти във 
Франция? Как да се осигури 

непрекъснатост на защитата на 
уязвимите хора в чужбина? 
Френските нотариуси, с мрежа, която 
обхваща 88 страни по света, имат 
практически опит в тази област, която 
желаят да предоставят на своите органи 
за по-нататъшно подобряване на 
провеждането на тези трансгранични 
сделки и избягване на неприятна 
изненада. за потребителите. Защото 
нотариусите са в услуга на клиентите си, 
знаят как да работят заедно, да 
организират полезни и ползотворни 
сътрудничества. 
Затова заедно да продължим да се 
занимаваме с големите 
предизвикателства на нашето време, за 
да осигурим растеж и просперитет, да 
насърчим иновациите и обучението, да 
защитим околната среда, да отговорим 
на възникващите проблеми на 
дигиталната ера и нашия ангажимент за 
мир, сигурност и стабилност между 
нашите нотариати, в Европа и по света. 
 
Във втората част от заседанието, 
Председателят Вожел сподели целите и 
приоритетите за новото 
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председателство 2019 г., които 
председателството си поставя под 
лозунга „Една Европа закрилница е една 
Европа, който се нуждае от своите 
нотариуси“. Той поема 
председателството в период, който се 
характеризира с новите правомощия, 
възложени на професията, с острата 
нужда от правна сигурност, и – 
парадоксално – с оспорване на статута, 
разпределянето по зони на действие и 
професионалните тарифи, главно от 
страна на министерствата на 
икономиката и конкуренцията. 
 
Председателят за 2019 г. си е поставил 
за цел да повиши доверието към 
професията на нотариуса, да промотира 
повече нови технологии и в този 
контекст да стане възможно 
споделянето на средствата и на опита. 
Европейският нотариат трябва да бъде 
един обединен нотариат. Под 
председателството му през 2019 г. той 
предвижда именно да организира една 
изложба в сградата на Европейския 
парламент, проследяваща 
историческата роля на професията и 
нейното съвремие. Той изрази своята 
благодарност към германския нотариат 
за подкрепата на депутатката Ниблер 
(ЕНП, Германия). 
 
През 2018 г. той посети почти всички 
нотариати членове на CNUE и събра 
важна информация от тези посещения. 
Особено присърце са му досиетата, 
отнасящи се до новите технологии. Той е 
на мнение, че членовете на CNUE би 
трябвало да обединят своите средства 
за технологично сътрудничество и да 
споделят своите средства като приложат 
взаимно-съвместими системи. Заедно с 
това, той ще се постарае да развива 

компетенциите и прерогативите на 
някои нотариати с подкрепата на тези 
нотариати, които вече са добили такива 
компетенции. 
 
В частта за организацията на 
дейностите през 2019 г., Председателят 
Вожел предложи на членовете да 
организират събрание на Борда на 
директорите на КНУЕ на 20 февруари в 
Рим, за да отбележат новата процедура 
за проверка на електронните подписи, 
разработена по EUFides/ Bartolus. 
Управителният съвет може да се събере 
през април в Лондон, за да организира в 
допълнение на събранието един 
дискусионен обяд по темата за Брекзит. 
 
Членовете посрещнаха тези 
предложения с одобрение. Все пак 
унгарският председател препоръча да 
се проведе една среща в Рим през април 
2019 г. Италианският председател 
смята, че по темата за Брекзит следва 
да бъде съставена една работна група, 
която да предложи конкретни действия. 
Що се отнася до представянето на 
новото средство за проверка, ще е 
уместно да се организира такова 
представяне в момента, когато 
процедурата е окончателно установена. 
Той се ангажира да провери в Notartel 
кога работата действително ще 
приключи. 
 
Председателят Вожел сподели своето 
намерение да преоцени работата на 
работните групи с цел да оптимизира 
тяхното функциониране. Той подчерта, 
че темата за новите технологии е 
водеща. В тази рамка, той информира 
председателите за идеята за едно 
взаимно доближаване и подобрено 
сътрудничество между работните 
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структури на CNUE с отношение към 
новите технологии, по-конкретно GT 
Нови технологии и Форум за 
футурология. 
 
Нидерландският председател привлече 
вниманието към едно относително 
дисфункциониране на работната група 
„Права на семейството“  към CNUE. Тази 
работна група не се е събирала през 
2018 г. Докато важни теми – например 
преразглеждането на Регламента 
Брюксел II bis, са на дневен ден за 
институциите. Председателят Вожел си 
отбеляза надлежно това искане. Все пак 
той обърна внимание на факта, че 
председателят на РГ Семейство 
премести своята кантора през 2018 г. и в 
момента изпълнява важни функции в 
рамките на UINL. 
 
От своя страна, председателят на 
нотариалната камара на Словения 
предложи среща на CNUE с 
Председателя на GT-EVAL към CEPEJ, 
натоварен с оценката на ефективността 
на правните професии. 
 
Италианският председател беше 
упълномощен да обмисли 
оптимизирането на дейността на CNUE в 
областта на новите технологии. Той е 
натоварен да създаде една нова 
работна група за новите технологии с 
цел повишаване на ефективността и 
оптимизирано споделяне на средствата. 
Италианският председател прие да се 
заеме с тази задача. Гръцкият 
заместник-председател също прояви 
интерес към дигитализацията. Той 
потвърди, че ще оказва съдействие на 
италианския председател в 
осъществяването на тази задача. 
 

● Брифинг по темата за 
административното, бюджетното и                 
уставното актуално състояние 
 
Председателят Вожел направи преглед 
на досието на секретаря на CNUE, който 
в момента е в дългосрочен отпуск по 
болест. Той уведоми председателите, че 
госпожа председателят се е свързала с 
CNUE чрез своя адвокат. Председателят 
Вожел е на мнение, че досието трябва да 
се води чрез адвокатите на страните. 
Генералният секретар се връща след 
това дългосрочно отсъствие. Той 
информира присъстващите, че след 
решението на Административния съвет 
от 2018 г., Бюрото на CNUE успя да 
назначи през декември 2018 г. за период 
от една година един „офис мениджър“, 
което ще осигури добри условия за 
дейността на CNUE. 
Генералният секретар спомена и 
функциите на Управителния съвет, 
който трябва да поеме ролята на 
същински „дирекционен съвет“ за 
асоциацията, и следователно да 
разглежда освен досиетата по 
политиките и административните 
въпроси. Той напомни в този контекст за 
принципите на прозрачност и 
ефективност на бюджетното 
управление, установени от 2016 г. Той 
обърна внимание на това, че 
благодарение на реализираните 
икономии, CNUE успя да инвестира в 
материали за дистанционното участие 
на членове в дейността на CNUE, за 
съвместното финансиране на повече 
европейски проекти и да се осигури 
финансиране за действащото 
председателство. Относно важните 
етапи на дейностите по управлението 
през 2019 г., той упомена съгласуването 
с новите правила на RGPD и новия 
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работен регламент. Най-накрая, 
Председателят Вожел се изказа в 
подкрепа на работата, която извършиха 
служителите на постоянен договор. 
 

 Актуални правни досиета и 
досиета по политиките 

 
По темата за правата на дружествата – 
Дигитализация и трансгранична 
мобилност, думата беше дадена на 
германския нотариат, който описа двете 
съставки на офертата за бизнес-
клиенти, а именно дигитализация и 
трансгранична мобилност. 
Според германския председател, 
нотариатът може да гледа оптимистично 
на тройните преговори, които ще 
започнат на 17/18 януари 2019 и ще 
приключат през март 2019 г. 
На последно място, Председателят 
Колер привлече вниманието към 
важните теми касаещи дружествата, 
както единния електронен портал, също 
подготвен под неговото 
председателство през 2018. Тези 
досиета могат да бъдат подстъп към 
една бъдеща промяна на структурите. 
 
           ● Семейно право – 
Преразглеждане на Регламента 
Брюксел 2 bis 
 
Президентът Вожел благодари на 
нотариусите за тяхната работа по 
преразглеждането на Регламента 
Брюксел 2 bis. По негова преценка е 
важно да се направи преглед на 
разводите сключени пред нотариус. 
Думата беше дадена на Бюрото на 
CNUE, което припомни за компромиса, 
направен на ниво Съвет на Европейския 
съюз. Беше обърнато внимание и на 
факта, че основните разпоредби и 

анексите в преразгледания регламент 
остава да бъдат финализирани. Освен 
това, трябва да се отбележи, че текстът 
ще се върне за одобрение в 
Европейския парламент, но няма да 
претърпи радикални промени. 
Бе взето решение за изработване на 
въпросник относно разводите в Европа, 
сключвани пред нотариус. 
          
 
● Преразглеждане на регламента 
относно регистрацията и                           
вписването на правните и частните 
актове в областта на гражданското и 
търговското право и на регламента 
относно събирането на доказателства в 
областта на гражданското и търговското 
право 
 
Бюрото на CNUE изтъкна, че 
резултатите от гласуването в комисията 
по досието регистрация/вписване и 
събиране на доказателства вероятно ще 
бъдат налични съвсем скоро. В рамките 
на Съвета на Европейския съюз, беше 
проведено едно събрание, състояло се 
на 16 януари 2019 г. Ще е полезно за 
CNUE, ако се присъедини към 
експертните групи на ниво Съвет на 
Европейския съюз по въпросите 
електронно регистрация/вписване. 
Унгарският нотариат, който 
представляваше CNUE в рамката на 
експертната група, съставена да 
подготви измененията на двата 
регламента, подчерта факта, че 
становището на нотариусите се очаква 
по двете досиета. Особено важно е да се 
знаят характеристиките на програмата 
онлайн, която ще бъде изработена за 
регистрацията/вписването. 
Евродоклад предвижда въвеждането на 
общи правила за използването на 
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цифрови инструменти и процеси в 
областта на дружественото право. 
Документът, изготвен с активното 
участие на българският евродепутат 
Емил Радев, е приет от Комисията по 
правни въпроси на Европейския 
парламент. Генералният секретар на 
КНУЕ Раул Радой, отбеляза факта, че 
евродепутата Емил Радев е българин.  
Председателят на българския нотариат 
предложи  съдействие на КНУЕ в 
контактите му с г-н Радев.  
Гръцките нотариуси подчертаха 
важността на досието 
регистрация/вписване за гръцкия 
нотариат, доколкото това досие е в 
неразделна връзка с онлайн продажбите 
на търг. 
 
                ● Анализ на CNUE относно 
нотариалния акт на електронен носител 
 
Като увод Председателят Вожел 
подчерта важната роля на новите 
технологии   за професията и 
необходимостта нотариусите да владеят 
постоянно електронните средства. Той 
имаше възможност да получи представа 
за функционирането на технологичните 
проекти на нотариатите по време на 
неговите посещения през 2018 г. Той 
смята за нужно да се опишат подробно 
под формата на въпросник различните 
съществуващи проекти за преминаване 
към онлайн услуги. Въпросникът ще има 
по-конкретно целта да консултира 
нотариусите по темата за 
дистанционния нотариален акт без 
физическото присъствие на клиента, а 
чрез статистическото описание – да 
осигури напредък във 
взаимодействието. От значение е и да се 
разбере дали нотариусите разполагат 
със собствени средства за развитие или 

ползват услугите на външни доставчици. 
Нотариус Танев изказа своята подкрепа 
за предложението да се инвентаризират 
технологичните процедури. Главният 
секретар е на мнение, че би следвало 
нотариусите да се изкажат по темата за 
електронния нотариален акт в 
технологичен и юридически аспект и да 
се постави въпросът дали нотариатите 
разглеждат възможността за съвместно 
финансиране от страна на европейските 
институции. Президентът Вожел си 
отбеляза тези предложения. Той смята, 
че е редно да се прави разлика между 
средствата, с които нотариатите вече 
разполагат, и техните бъдещи проекти. 
Според словенската председателка, ще 
е полезно да се разгледат първо 
стандартите за сигурност « e-IDAS » 
като се задействат « use cases ». 
Председателят Вожел смята, че 
въпросът за стандартите за сигурност е 
приоритетен. 
В заключение гръцкият нотариат – 
убеден в необходимостта за професията 
да изгради своя електронен образ, а 
именно в борбата срещу прането на 
пари, изказа поздравления за тази 
инициатива. 
Бе взето решение за изработването на 
въпросник относно технологичните 
средства на членуващите нотариати, в 
който да бъдат включени елементите, 
споменати по време на дискусията. 
 
                 ● CNUE и конгресът на 
нотариусите от Франция в Брюксел 
 
Председателят на германския нотариат 
сподели, че е относително обезпокоен 
относно очакваните последствия от 
Конгреса на нотариусите от Франция, 
който ще се проведе през юни 2019 г. в 
Брюксел. 
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Председателят Вожел припомни, че 
всеки нотариат е в правото си да 
организира свой национален конгрес 
както намери за добре. Той уточни също, 
че в случая с френския нотариат 
конгресът е организиран от една 
отделна асоциация. Впрочем 
Председателят Вожел не участва в 
организационния екип за конгреса. Той 
подчерта, че в качеството си на 
Председател на CNUE избран 
единодушно, той е поел задачата да 
защитава интересите на европейските 
нотариати. Всички проекти, които ще 
бъдат разработени под неговото 
председателство през 2019 г., ще 
спазват прерогативите на всички 
нотариати. Той ще се погрижи особено 
да не съществуват никакви съмнения за 
това в рамките на CNUE. 
Председателят Вожел се позова на 
писмото, адресирано до него от 
германския, испанския и италианския 
нотариати, и на своя отговор на това 
писмо. Председателят на Конгреса на 
нотариусите от Франция 2019, нотариус 
Марк Каняр отговори също. Според 
Председателя Вожел всяка 
молба/въпрос в рамките на конгреса 
трябва да бъде разгледана от органите 
на CNUE. 
От страна на германския нотариат беше 
подчертана важността на единството в 
рамките на CNUE и беше споделено 
пожеланието за съгласуване преди 
събитието в случай на разногласие, 
както и да се обсъдят предварително 
някои аспекти. Поради факта, че 
конгресът ще се проведе в Брюксел, 
проявата безпрекословно ще засегне 
всички нотариати. 
Нидерландският председател одобри 
избора на френския нотариат да 
организира конгреса си в Брюксел. 

Освен това обаче той смята за нужно да 
се изкажат представители на различни 
европейски държави, като освен 
френската национална гледна точка, да 
е наличен и европейски подход. 
 
 
            ●   План за действие по линията 
на електронното правосъдие за периода 
2019 -  2023г. 
 
Думата бе дадена на Бюрото на CNUE, 
което информира председателите за 
плана за действие „електронното 
правосъдие“ за периода 2019-2023 г.; 
план за действие, който съдържа списък 
от проекти, чието прилагане е 
замислено за периода 2019-2023 г. Беше 
обърнато внимание върху това, че 
проектите на практикуващите юристи 
фигурират в отделен списък в плана за 
действие, между които и проекта на 
ARERT относно създаването и 
споделянето на регистрите на CSE. 
Проектите на практикуващите юристи са 
включени в отделен списък, който обаче 
е интегриран в Плана за действие, тъй 
като инициативата за тяхното 
привеждане в действие принадлежи на 
практикуващите, а не на страните-
членки. Те могат спокойно да се 
реализират успоредно с дейностите в 
другите списъци. 
Финансирането се решава от 
Комисията, като проектите фигуриращи 
в Плана за действие са с предимство при 
отпускането на средства. Проектите на 
практикуващите следователно имат 
еднакви шансове за одобрение, стига да 
отговарят на процедурите за 
кандидатстване обявени от Комисията. 
 

 Маркетинг-реклама и събития 
за 2019 г. 
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Председателят Вожел препоръча 
изработването на едно видео, което ще 
позволи на всяко лице, говорещо от 
името на CNUE, да представи 
методиките на CNUE. Това предложение 
беше посрещнато с одобрение от 
председателите. 
След това думата беше дадена на 
отговорника по маркетинга/рекламата 
на CNUE, който подчерта водещите 
инициативи, предвидени в областта на 
маркетинга/рекламата за 2019 г., сред 
които изложбата на нотариални актове 
през ноември 2019 г. и лансирането през 
юли 2019 г. на барометър на 
недвижимите имоти със статистики за 
някои столици. Тези две инициативи са 
разгледани в рамките на една работна 
група с координатор нотариус Тома. 
Относно „демонстрацията“ на 
вниманието на новите евродепутати, 
Председателят Вожел наблегна на това, 
че Президентите на работните групи към 
CNUE са поканени да съдействат. До 
този момент са постъпили три оферти. 
Генералният секретар предложи в 
рамките на демонстрацията първо да се 
разгледа данъчното облагане на 
наследяването. Идеята да се избегне 
двойното данъчно облагане се 
посрещна благоприятно от 
председателите. 
Решено бе изработване на кратко видео, 
което да представя методиките на CNU. 
Решение да се разгледа данъчното 
облагане на наследяването в рамките на 
„демонстрацията“  пред новите 
евродепутати. 
 

 Международни връзки / връзки 
с други институции 

 

- OCDE – регламентирани 
показатели 

 
 
Представителят на германския нотариат 
напомни за дискусиите по повод на 
Общото събрание от 6 декември през 
последната година. Вследствие на 
Общото събрание, проектът за 
становище на CNUE придоби бързо 
окончателен вид и беше внесен в OCDE 
на 12 декември 2018 г. 
Според германския нотариат, все още 
има време за нотариатите да 
предприемат действия по лобирането в 
полза на становището на CNUE да 
изключи нотариата от доклада за 
регламентирани показатели, с оглед на 
факта, че досието продължава да се 
обсъжда на равнище на компетентните 
работни групи, и това ще продължи до 
март 2019 г. Председателката на 
словенския нотариат информира 
участниците, че словенският нотариат се 
е свързал със словенския делегат в 
OCDE, както и с компетентните 
министерства, на 19 декември 2018 г., на 
основата на становището на CNUE. Тя 
изказа своето удовлетворение от тези 
контакти. 
Председателят Вожел подчерта факта, 
че френския нотариат също е влязъл в 
контакт с отговорните лица с цел да 
защити аргументите си в полза на 
изключването. Полученият на този етап 
отговор е по-скоро неблагоприятен. 
Въпреки това, френският нотариат няма 
да се откаже да лобира по това досие. 
Той прави връзка между този въпрос и 
Индекса на правна сигурност на 
Фондацията за континентално право, 
която се основава по-благоприятни за 
континенталното право критерии. 



 
 

Нотариален бюлетин 2019 13 

 
 

НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС             
13 

Гръцкият заместник-председател от 
своя страна свидетелства за опита на 
гръцкия нотариат с OCDE в сферата на 
фирменото право. Той привлече 
внимание върху факта,  че OCDE 
класира Гърция много назад (на място 
по-ниско от Уганда), което се дължи 
именно на това, че конституирането на 
дружества, при което професията на 
нотариуса има изключителни 
правомощия, не функционират в 
електронна форма. Задействането на 
една електронна система позволи на 
Гърция да бъде класирана по-високо. 
Днес гръцките нотариуси са 
изключителни ползватели на тази 
електронна система и участват във 
всички фирмени процеси. 
Гръцкият заместник-председател се 
позова на този пример, и за да 
демонстрира своя подход, според който 
в близките години ще настъпят важни 
промени в нотариата; промени, които 
професията трябва да усвои без да 
изневери на своята идентичност. 
 
Председателят на българския нотариат 
наблегна на факта, че споделя опита на 
гръцкия нотариат в областта на 
цифровизацията. Сподели една добра 
политика в България, изразяваща се в 
електронизацията на документите към 
търговския регистър, която вече се 
прилага. 
Нотариус Димитър Танев предложи да 
се направи опис на съществуващите 
информационни системи и правни 
процедури за тях във всички нотариати, 
членуващи в CNUE. Посочи още, че един 
последващ анализ ще помогне на 
нотариусите да взаимстват добрите 
практики на своите колеги с цел 
развитие и увеличаване на 
нотариалните компетентности.  

 
Германският председател на нотариата 
изтъкна факта, че превантивния контрол 
от страна на нотариуса остава 
необходим в областта на процедурите 
на електронни носители; проверката на 
самоличността и проверката на 
законността остават ключови задачи за 
нотариуса. 
Решено бе да продължи лобирането 
пред OCDE с цел да се постигне 
изключване на нотариатите от доклада 
за регламентирани показатели. 
 

 Европейски проекти 
 

- Преглед: FAN plus+, 
Обучение III, Медиация 

 
Главният секретар направи преглед на 
проектите. Що се отнася до FAN plus, той 
сподели един технически проблем. 
Услугата – доколкото на този етап е 
осигурена от CEGEKA, не отговаря още 
напълно на нивото на сигурност според 
изискванията на CNUE. Преговорите с 
технологичния доставчик ще започнат 
на 17 януари 2019 г. Председателят и 
Генералният секретар подчертаха 
важността сайтът да е многоезичен. 
Обученията в рамките на проекта 
„Обучение III“ започнаха през ноември 
2018 г. с един първи ден на обучение в 
Любляна/Словения. В този контекст, 
беше упоменат политическият аспект на 
досието за обучение. В рамките на 
политиката за европейско правно 
обучение, нотариатът заема трето място 
по подготвени професионалисти, 
непосредствено след съдиите и 
прокурорите. 
CNUE също информира 
администраторите, че проектът 
„Медиацията за нотариусите – 
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Нотариусите като медиатори“  е вече 
закрит. 
 
              ● Национална европейска 
мрежа (RNE) – отчет и перспективи 
 
Президентът Вожел счете за подходящо 
да се направи отчет на RNE. Би било 
уместно да се съберат свидетелства 
относно прилагането на тези средства от 
нотариусите на национално ниво, както 
и да се формулират предложения, които 
да адаптира по-добре мрежата към 
потребителите. 
Унгарският партньор по RNE се изказа 
подчертавайки голямата полза от 
мрежата, и по-специално от обмяната на 
информация между събеседниците. В 
качеството си на унгарски референт, той 
се старае да даде бързо компетентен 
отговор на всяко искане. Според него – 
макар че способът се използва 
относително рядко, това е защото 
нотариусите не разполагат с достатъчно 
време. Независимо от това, той е 
оптимист относно възходящата му 
употреба, след като броя на 
трансграничните му употреби 
непрекъснато нараства. 
След това Генералният секретар 
напомни за различните средства и 
наличните действащи документи в 
рамките на RNE и големите проекти 
CNUE, в които RNE взема участие. 
Валидна е констатацията, че може да 
има всестранни подобрения, като вече 
имаше много предложения в 
четиригодишната рамка за партньорство 
с Комисията, която ще продължи до 
2021 г. Беше спомената и нотата, 
съставената от мрежовия координатор 
нотариус Лиота, адресирана до 
Административния съвет. 

Накрая, Председателят Вожел подчерта 
факта, че всички средства трябва да 
бъдат обект на непрестанен преглед. 
Важно е те да придобият една 
„професионална закваска“. 
Решено бе да се упълномощи унгарския 
председател – нотариус Тот да 
направлява анализа на RNE и 
използването им, което да завърши с 
предложения за подобряване на 
средствата и приложенията им и за (по-) 
професионалната концепция на 
мрежата. 
 
Относно обобщението на технико-
юридическите досиета, унгарският 
председател се изказа относно 
намерението на нотариата да 
организира Форум в Будапеща през 
септември 2019 г. под 
председателството на нотариус Парти, 
както впрочем беше заявено на 
последната сесия от 24 септември 2018 
г., с оглед на съгласието на УС по този 
въпрос. Следващото събрание може да 
разгледа въпроса за сложността на 
юрисдикциите в технологичен план. 
 
Председателят Вожел заяви, че не 
възразява срещу унгарската 
инициатива, обаче според него би 
трябвало работата по темата за новите 
технологии да има нов формат с поглед 
за правилно подбрана координация 
между РГ и форума. Тази задача се 
възлага на нотариус Камбарери.  
Колкото до темите, Al и « smart 
contracts » ще представляват без 
съмнение особен интерес за 
професионалистите. 
В заключение Председателят Вожел 
информира, че решението относно 
литовския спор (конкуренция) се очаква 
към 5 февруари 2019 г. 
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На следващия ден, след заседанието 
на Борда на директорите на КНУЕ, се 

състоя официално посещение в 
кантората на френския нотариус Арман 

Тчеклиан. На Вашето внимание 
представям интервю взето от 

юрисконсулта на Нотариалната камара 
Ирена Павлова. 

 
- Нотариус Тчеклиан, бихте ли се 

представили и разказали нещо 
повече за Вас на нотариалната 
гилдия в България?  

 
Здравейте! Благодаря за гостуването. 
Казвам се Арман Тчеклиан, нотариус в 
Париж. През 2017г. създадох собствен 
офис с 10 служители. След дълга 
процедура по завършване  на 
образованието ми за 8 години и 
работейки 10 години в нотариална 
кантора, сега оглавявам моята 
собствена кантора като нотариус. 
Занимавам се с всички въпроси 
свързани със семейно право, данъчно 
право, бизнес и дружествено право, 
изкуство и съм изключително щастлив, 
защото можем да осигурим помощ, 
милосърдна помощ на законово 
основание и законова сфера. Всичките 
ни клиенти са доволни, защото като 
дойдат за въпроси свързани с тяхната 
недвижима собственост, ние  им 
провокираме вниманието и с други 
въпроси към семейна или бизнес и 
данъчна сфера за да могат да имат 
цялостна идея за техните активи и как да 
ги ръководят. 
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- Вашата кантора се намира на 

една от най – скъпите улици в 
Париж - Авеню Монтен, много 
смело решение! (Авеню Монтен е 
една от десетте най-скъпи 
търговски улици в света) Какво е 
предизвикателството и 
амбицията да сте нотариус в 
Париж и точно на това място? 

 
За мен е голяма чест да бъда нотариус в 
Париж, защото знаете, че ние работим 
изключително много с правителството 
за създаването и промяната на закони. 
Всяка година имаме много промени, 
които правим с правителството за да 
адаптираме закона и подобрим живота 
на френските жители, и да наистина е 
голяма чест нотариалната професия. За 
да стигна до тук, с кантора в центъра на 
Париж, близо до Шанз-Елизе, мога да 
споделя, че съм го постигнал с много 
труд и упоритост. Исках да съм  в най-
добрата част на Париж, понеже много от 
нашите клиенти са точно от тази част на 
града. Имам много чуждестранни 
клиенти, около 30 до 35 процента от 
нашите клиенти идват от чужбина. Така, 
че ние работим не само с френски 
жители, но и с много чужденци. 
 
 

- Прави впечатление, че в 
нотариалната кантора няма 
хартиен архив и като цяло много 
документи, както е в канторите на 
българските Ви колеги? 

-  
Да, така е. През последните години, 
френските нотариуси се опитват да 
работят без хартиени архиви и в нашия 
офис имаме гордостта да се представим 
като кантора, която не използва  хартия 

и ако се огледате наоколо може да 
видите книги, но не и досиета с 
документи. Всичките актове се 
подписват електронно и подписите са по 
електронен начин и така няма архиви и 
всеки подписан документ се записва 
автоматично на изграден сървър, който 
използва клауд пространство да 
съхранява нашите архиви. 
Изключително лесно и удобно е 
намирането на всеки документ или акт, 
който е подготвен от мой колега. Затова 
само в някой изключения използваме 
хартиени документи и архиви, например 
когато ги подписваме по домовете или 
пък в болници.  
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- Какво е работното Ви време, 
неговата динамичност и заетост? 

 
(започва отговора със смях), Смея се, 
защото като нотариус и всеки мой колега 
във Франция, България, Германия, мога 
да кажа че навсякъде работим много и 
моите подчинени работят около 40 часа 
на седмица. Но като нотариуси, ние 
работим понякога 2 до 3 пъти повече от 
тях, така че някои седмици можем да 
работим до към 100 часа на седмица, 
дори и малко повече. Имам си и 
собствен рекорд от 117 часа за седмица. 
Така, че не работя всяка седмица по 117 
часа, но ние работим много, защото 
започваме много рано сутрин, например 
млади двойки които искат да подпишат 
техните брачни договори преди да 
отидат на работа към 7 сутринта, а 
понякога други пък искат да подпишат 
дарителски договори след 8 часа 
вечерта, след като са свършили работа. 
Така, че ние трябва да  лавираме с 
нашето време и работа, не казвам, че 
всеки ден е така, но ги имаме тези 
случаи и трябва да се адаптираме към 
нашите клиенти, за да  задоволим 
техните интереси и да останат доволни. 
 
 

- Във Франция има система за 
вписвания по електронен път на 
актове с вещно-правно действие, 
разкажете ни повече за нея? 

 
 
Във Франция ние работим с видео 
комуникация, за да можем да 
комуникираме в реално време с колеги 
от Париж, Ница, Кан, Лион, Рен, и други 

градове във Франция. Това ни спестява 
пътуването за да присъстваме 
физически в различните офиси на 
колегите ни. Използвайки тази видео 
система можем да обсъдим всичко и 
подпишем всеки документ. Също част от 
колегите, работейки в Южна Франция 
използвайки системата “Телетравъл” и 
“Телеуърк” могат да подготвят всеки акт, 
и документ дори и да ги подпишат от 
разстояние. С новите модели на 
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глобализацията ние можем да бъдем на 
всяко място където пожелаем във 
Франция, без никакъв проблем и това е 
новата технология, която използваме в 
нашата професия.  
 

- Нотариус Тчеклиан, благодаря Ви 
за отделеното време! Какво ще 
пожелаете на Вашите колеги 
нотариуси в България? 

 
Искам да изкажа своята благодарност, 
че бях поканен да присъствам на 20 
годишнината на Нотариалната камара 
на РБ, която се проведе в края на месец 
Октомври 2018г. За мен беше чест да 
бъда поканен от моят приятел и колега 
Димитър Танев. Наистина бях щастлив 
да присъствам и да прекарам 
незабравимо време с моите колеги. Бих 
искал да продължим нашето 
сътрудничество - Франция и България и 
да можем да развием сътрудничеството 
си и да работим все по - често заедно със 
същите възгледи и ценности. Например, 
днес работих по френско-български 
казус за наследство, това ми дава 
надеждите, че все по често можем да се 
срещаме и да намираме начин да 
работим заедно, тъй като нашето 
законодателство е доста близко и така 
ще можем да сме си и във взаимна 
полза. Очаквам и други български 
колеги да ме посетят в Париж и се 
надявам скоро да съм отново в България 
и да работим заедно, но и да се 
забавляваме!  
 
 Ирена Павлова 
Юрисконсулт на НК  
 
 

 


