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            Уважаеми колеги,  
 
 Бих искал да Ви информирам, че в 
качеството си на председател на Съвета 
на нотариусите взех участие в 
състоялото се на 17-ти септември 2021 г. 
Общо събрание на Съвета на 
нотариатите на ЕС (CNUE), провело се в  
Будапеща, Унгария. Съвместно със 
законодателната среща на 16-ти и 17-ти 
септември 2021 г. също бяха проведени 
и семинари на теми от значим интерес 
за нотариалната професия, а именно: 
„Ценностите на европейския нотариат и 
съвременната технологична и 
обществена революция“, „Накъде се е 
запътил нотариатът, що се отнася до 
европейските и националните правила 
за конкуренцията?“, както и „Добри 
практики по адаптиране на 
нотариалната дейност“. Участие в 
семинарите взеха също нотариус Луиза 
Стоева, заместник-председател на 
Съвета на нотариусите, нотариус Лидия 
Камулджиева, член на СН, нотариус 

Мария Бакърджиева, член на СН,  
нотариус Обретен Обретенов, член на 
СН. 
     На 17-ти септември заседанието 
бе открито с реч на председател Адам 
Тот, с която той приветства 
присъстващите делегации в Будапеща 
заедно с делегатите на Литва и 
Люксембург, които също присъстваха на 
срещата, но дистанционно.  
 Встъпително слово изнесе 
почетният гост на събитието г-жа 
Джудит Варга – министър на 
правосъдието на Унгария. В речта си тя 
изтъкна убеждението си, че 
предизвикателствата са единствено 
нови възможности за развитие. 
Министърът на правосъдието напомни, 
че CNUE играе решаваща роля при 
представляването на нотариусите на 
Европа особено в контекста на 
съвременните условия. 
   След това беше одобрен 
Дневният ред на заседанието ведно с 
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приемането на Протокола от Общото 
събрание на 4 юни 2021 г. 
   Една от точките от дневния ред бе 
избирането на г-н Джампаоло Маркос в 
качеството му на представител на 
италианския нотариат за заместник-
председател на CNUE за 2021 г. и 
съответно председател за 2022 г. в 
следствие на оставката на г-жа 
Валентина Рубертели с цел осигуряване 
оптимална подготовка за бъдещото 
италианско председателство на 
организацията. Думата беше дадена 
съответно на г-жа Рубертели, за да 
мотивира решението си да подаде 
оставка от функциите си в CNUE. На 
събранието съответно г-н Джампаоло 
Маркос беше избран единодушно за 
италиански директор на CNUE за 
текущата година с 21 гласа „за“. Също 
така, отново единодушно, беше избран и 
за заместник-председател на CNUE за 
останалия период до края на  2021 г. 
Отново с 21 гласа „за“. След 
единодушното гласуване г-н Маркос 
подчерта, че е важно нотариалната 
професия да бъде близка до 
гражданите. Той заяви, че по време на 
своето председателство, той планира да 
отдаде значение на новите технологии 
(които следва да служат на професията) 
и ще настоява за подчертаването на 
значението на гражданскоправната 
традиция. 
   Съответно на генералния 
секретар на CNUE, г-н Раул Радой, беше 
възложено от г-н Адам Тот да 
предприеме всички нужни мерки и да 
подпише документите, необходими за 
публикуването на новите решения. 
    По отношение въпросите, 
свързани с литовското дело в областта 
на конкуренцията, председателят Тот 
предложи да не се разглеждат в рамките 

на Общото събрание, тъй като казусът 
бе подробно разгледан по време на 
семинара по конкурентно право. 
Предложението беше единодушно 
прието от участниците. 
   Като въведение председателят 
Тот припомни публикуването на пакета 
на Комисията за борба с изпирането на 
пари от 20 юли 2021 г. Този пакет се 
състои от четири законодателни 
приложения - проект за регламент за 
създаване на орган за борба с 
изпирането на пари, проект за 
регламент за предотвратяване 
използването на финансова система за 
целите на изпирането на пари или 
финансирането на тероризма, проект за 
Шеста директива относно борбата с 
изпирането на пари, както и проект за 
регламент относно информацията, 
придружаваща прехвърлянето на 
средства и някои дематериализирани 
активи.  
    Думата беше дадена на 
италианската делегация, която 
представи проекта на документ за 
изразяване на позиция, изготвен от 
председателя на работната група на 
CNUE за борба с изпирането на пари – г-
н Гома Ланзон. Нидерландският 
нотариат настоя за създаването на нов 
европейски орган и обърна внимание на 
рисковете от конфликт по отношение на 
решенията – особено тези, свързани с 
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надзора, които вече са въведени на 
територията на държавите-членки.  
   Според австрийския нотариат 
позицията на CNUE трябва да бъде 
съсредоточена върху предложението за 
създаване на нов надзорен орган и да се 
обърне внимание на разликата между 
финансовия и нефинансовия сектор. 
Следва да се подчертае, че 
нотариалният надзор в държавите-
членки е добре установен и че няма 
причини за промяната на тази добре 
функционираща система. Немската 
делегация подкрепи позицията на 
Австрия. Според делегацията на 
Германия подобен надзорен би могъл да 
бъде силно пагубен и поради това 
следва да се обърне допълнително 
внимание на въпросите, свързани с 
надлежната проверка, която 
представлява допълнителна тежест за 
нотариусите. Освен това изискването за 
поверителност се прилага само за 
нотариусите, а не за надзорните органи.  
    Според чешката делегация 
документът за изразяване на позиция 
следва да бъде кратък и да бъде 
съсредоточен върху основните 
елементи и най-вече върху създаването 
на нов надзорен орган, който нотариатът 
не подкрепя. Това следва да бъде ясно 
посочено в становището на CNUE.  
    По отношение на въпросите, свързани 
с надзора, френският нотариат също се 
присъедини към вече изразената 
позиция. Председателят на френския 
нотариат, г-н Давид Аброзиано, също 
подчерта, че ролята в борбата срещу 
изпирането на пари е важен елемент за 
нотариалната професия, която 
разграничава нотариусите от 
адвокатите.  
    Италианският председател 
обърна внимание на факта, че силната 

роля на нотариата в борбата срещу 
изпирането на пари, е причината, поради 
която професията е получила 
изключителната компетентност за 
онлайн учредяване на дружества с 
ограничена отговорност. Г-жа Рубертели 
се присъедини и към по-рано изразените 
позиции. 
  Последица от тези дискусии беше 
следното решение, а именно: работната 
група на CNUE за борба с изпирането на 
пари, под ръководството на нейния 
председател г-н Гома Ланзон, да 
финализира документа за изразяване 
на позиция на CNUE, въз основа на 
получените и обявени писмени бележки 
и позициите, изразени устно на Общото 
събрание.  
    Председателят Тот изрази своята 
благодарност за националните анализи 
на националните планове за 
възстановяване, които бяха 
представени на екипа на CNUE, с оглед 
на Общото събрание. Десетте отговора, 
от които един е на Нотариалната камара 
на Република България, са налични на 
страницата на Интранет и ще бъдат 
допълнително анализирани и 
обсъждани от работната група 
„Вътрешни пазари” на CNUE. 
    Председателят Тот информира 
членовете за организирането от ОИСР 
на онлайн семинар относно 
регулаторните пречки за конкуренцията 
в професионалните услуги, който ще се 
проведе на 18-ти и 19-ти ноември 2021 г.  
 Всички членове нотариати бяхме 
осведомени от председателя, че 
понастоящем работната група на CNUE 
„Нови технологии“ изготвя документ, 
който предвижда необходимостта от 
допълнителни мерки за сигурност за 
някои процедури, особено в 
дружественото право и предложените 
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изменения в Регламента относно 
електронната идентификация и 
удостоверителните услуги. На работната 
група „Нови технологии“ на CNUE беше 
възложено да финализира документа за 
позицията на CNUE относно 
предложението e-IDAS/e-ID. 
   На заседанието беше представен 
проектът EUDoc, изработен от немския и 
испанския нотариат. EUDoc е 
информационно решение, замислено от 
нотариуси, създадено да удовлетвори 
нуждите на европейския нотариат. То 
дава възможност на нотариусите да 
разменят по сигурен начин електронни 
нотариални документи, както и да 
проверяват автентичността на 
квалифицираните електронни подписи 
на нотариусите ведно със статута им 
автоматично и надеждно. Целта на 
Германия и Испания съответно е в този 
проект да се включат всички нотариати. 
     Относно нивото на подписите и 
признаването на автентичността на 
нотариалния подпис беше потвърдено, 
че платформата се прилага само за 
квалифицирани електронни подписи. 
Наличието на квалифициран 
нотариален подпис е conditio sine qua 
non за присъединяване към 
платформата. На заседанието беше 
обяснено също така, че системата се 
отнася само до нотариални електронни 
подписи (поне засега). Възможно е  
също да се интегрира Апостилът в 
платформата. Силно се препоръчва и 
вътрешна VPN връзка, въпреки че 
трябва да се провери дали това е 
изискване за участие в системата. И 
накрая, председателят Тот спомена 
възможността CNUE да подкрепи 
финансовите разходи на платформата. 
      В речта си заместник-
председателят на UINL, г-н Лионел 

Галие, подчерта ролята на UINL като 
говорител в отношенията с 
международни организации като ОИСР 
и Световната банка в продължение на 
много години. Той потвърди 
информацията, че докладът на 
Световната банка „Doing Business” е 
преустановен, което може да означава 
спиране или отмяна.  
    След това думата беше дадена на 
генералния секретар на CNUE, г-н Раул 
Радой, който обясни същността на 
преразгледаните насоки на 
Европейската нотариална мрежа ENN, 
одобрени от всички събеседници. 
Преразглеждането беше извършено 
след мандата, предоставен на мрежата 
от Общото събрание през декември 
2019 г., относно оптимизирането на 
дейността на ENN и качеството на 
нейната работа. Новите насоки, 
одобрени от мрежата на нейното 
заседание през юни 2021 г., са резултат 
от работата на редакционен комитет, 
съставен от австрийските, немските, 
белгийските и чешките нотариати и 
CNUE под надзора и координатора на 
ENN. Преразгледаните насоки на ENN 
бяха приети единодушно.  
    Генералният секретар на CNUE 
представи накратко уебсайта на CNUE, 
който ще бъде пуснат в действие през 
следващия период, веднага след като 
бъдат приложени спецификациите на 
Общия регламент относно защитата на 
данните. 
 Що се отнася до трите семинара, 
на които взех участие заедно с колегите, 
в рамките на два дни бяха обсъдени под 
формата на кръгла маса важни за 
нотариалната професия теми. Първият 
семинар беше посветен на 
предстоящата Конференция – 
“Бъдещето на Европа”, като идеята на 
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дискусията бе да се достигне до 
консенсус по отношение на 
презентацията на CNUE. След вземане 
под внимание на всички изказващи се бе 
финализирана следната тема в 
контекста на правната сигурност и 
цифровизацията, а именно: 
„Върховенство на закона и нотариата”.  
 В рамките на втория семинар, 
посветен на конкуренцията по 
отношение на нотариалната дейност, 
отново накратко бе представена 
ситуацията с литовския нотариат, а 
именно, че през 2017 г. литовският съвет 
за защита на конкуренцията започва 
разследване срещу Нотариалната 
камара на Литва. В решението си от 26 
април 2018 г. Съветът по конкуренция 
посочва, че Нотариалната камара на 
Литва и членовете на Управителния 
съвет на камарата са нарушили Закона 
за конкуренцията и член 101 от ДФЕС, 
който предоставя на нотариусите 
разяснения относно нотариалните такси. 
Съветът за защита на конкуренцията 
налага глоби на Нотариалната камара 
на Литва и на членовете на Съвета. На 
17-ти май 2018 г. Нотариалната камара 
на Литва обжалва решението на Съвета 
по конкуренция пред Регионалния 
административен съд на Вилнюс. На 19-
ти февруари 2019 г. Регионалният 
административен съд на Вилнюс 
уважава искането на Нотариалната 
камара на Литва и на членовете на 
неговия Съвет, като отменя предходното 
решение на Съвета по конкуренция. 
Съветът по конкуренция съответно 
обжалва решението пред Върховния 
административен съд на Литва. След 
като разглежда делото, на 17 февруари 
2021 г. Върховният административен 
съд на Литва приема решение за 
спиране на производството и на 26 

февруари 2021 г. отправя преюдициално 
запитване до Съда на Европейския 
съюз. В контекста на презентацията на 
адвокатите, работещи по казуса, някои 
нотариати споделиха каква е ситуацията 
с конкуренцията на национално ниво по 
отношение на нотариалната дейност. 
Според колегите от Франция всички 
атаки имат някакъв политически и 
рекламен характер. Редно е да се 
съсредоточим върху съответните 
регламенти на ЕС и всяка една мярка, 
която се въвежда. Председателят на 
немския нотариат, г-н Йенс Борман, 
обясни, че в Германия се опитват да 
запазят високо регулираната професия 
в контекста на отворен пазар и силни 
антитръстови органи. Подчерта, че 
никога не са имали проблеми с 
правителството, поради простата 
причина, че винаги предприемат 
инициатива в унисон със закон, като се 
провеждат разговори с  Министерството 
на правосъдието за постигане на 
единомислие по приемането и 
изменението на  определени закони и 
избягват статии на Камарата, преди 
консултаци - подход, който е възприет и 
от Нотариалната камара на Република 
България. 
 По отношение на третия семинар, 
свързан с добрите практики по 
отношение на цифровизацията, 
италианският нотариат напомни за 
„NotaioSmart” е платформата за 
автоматизиране на процес, който може 
да се проследи до подготвянето на 
правен документ. Системата тълкува, 
събира и обработва данните, 
необходими за изготвяне на договори 
или нотариални актове, валидни от 
юридическа гледна точка. Чешката 
република отново припомни за закон, 
позволяващ съучредяването на 
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дружества онлайн, като благодариха на 
немските колеги за оказаната помощ. 
Испанският и немският нотариат 
изразиха своето становище, че 
системата е-Codex, която цели да 
подобри ефективността на 
трансграничната комуникация между 
компетентните съдебни органи и да се 
улесни достъпът на гражданите и 
фирмите до правосъдие, не е 
подходяща за сигурен обмен на 
документи в контекста на нотариалната 
дейност, с оглед на което са предприели 
инициативата да създадат вече 
споменатата платформа EUdoc. 
 В рамките на заседанието имах 
възможността да комуникирам с колеги 
от цяла Европа отново на живо за първи 
път от старта на пандемията COVID-19. 
Това от своя страна даде възможност за 
обмен на полезна информация и 
практики с останалите нотариати, като 
отново се затвърди важността на 
нотариалната професия за правната 
сигурност в период на здравна и 
икономическа криза. По време на 
Общото събрание и в контекста на 
проведените семинари се наблегна на 
важността на цифровизацията и новите 
технологии. Освен това се възползвах от 
възможността да поканя колегите от 
Германия, Франция и Испания да бъдат 
гост лектори на семинара организиран 
съвместно с ENN на 17-ти ноември 2021 
г. на тема “Защита на пълнолетните 
уязвими лица в Европа”. 
 
С уважение, 
 
КРАСИМИР АНАДОЛИЕВ  
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА 
НОТАРИУСИТЕ НА НОТАРИАЛНАТА 
КАМАРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 


