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Уважаеми колеги,  

   
Бих искал да Ви информирам, че в 

качеството си на председател на Съвета 
на нотариусите взех участие чрез 
дистанционна връзка в състоялото се на 
18-ти март 2022 г. Общо събрание на 
Съюза на нотариатите на ЕС (CNUE). 
На 18-ти март 2022 г. Общото събрание 
беше открито с реч на председателя 
Джампаоло Маркос, като самата среща 
се проведе както в Брюксел, така и в 
дигиталното пространство посредством 
платформата Zoom. Председателят 
поздрави мен и новия председател на 
малтийския нотариат, г-н Малкъл 
Мангион, за встъпването ни в длъжност, 
като същевременно ни пожела успех в 
бъдещите ни начинания. След това 
председателят Маркос покани всички 
председатели и национални делегации 
на Общото събрание, което ще се 
проведе на 24 юни 2022 г. В Комо, 
Италия. Накрая, по отношение на 
въпросите, които трябваше да бъдат 
разгледани приоритетно на това Общо 
събрание, колегата Маркос припомни на 
срещата за драматичните събития в 
Украйна, които изискваха съвместен и 
единен отговор от страна на 
европейските нотариати. В този 
контекст той обърна внимание на 
участието на г-жа Сала Саастамойнен, 
директор на Генерална дирекция 
„Правосъдие и потребители“ на 
Европейската комисия, в Общото 
събрание с оглед обмен на мнения 
относно украинската криза, подкрепата, 
предоставяна от европейските 
институции, и практическия принос на 

европейските нотариати към тази криза, 
включително ролята на нотариусите в 
борбата на ЕС срещу руските и 
беларуските интереси, към които са 
насочени санкциите. Той благодари и на 
нотариатите, които активно участваха в 
работата на кризисното звено, 
създадено в украинския контекст. 
Приветствените слова на председателя 
Маркос бяха последвани от 
установяване наличие на кворум и 
приемане на предложения проект на 
дневен ред, като повсеместно бе 
одобрен и Протоколът Общото събрание 
на 6 декември 2021 г. 
 

След това се обсъди ролята на 
нотариусите в контекста на санкциите на 
ЕС срещу Русия и Беларус. 
Председателят Маркос подчерта 
значението на сътрудничеството на 
европейския нотариат с Европейската 
комисия в контекста на тази 
хуманитарна криза, по-специално като 
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партньор за ефективното прилагане на 
санкциите на Европейската комисия. В 
началото на изказването си г-жа 
Саастамойнен благодари на 
европейския нотариат за неговата 
образцова мобилизация в подкрепа на 
Украйна. След това тя преразгледа 
различните санкции, насочени към 
икономически изолиране на Русия и 
Беларус с оглед по този начин да се 
окаже влияние върху развитието на 
войната. За тази цел е от съществено 
значение санкциите да се прилагат 
ефективно и да не се заобикалят. 
Използвах възможността да поставя 
въпроса за ваканционните имоти на 
руски граждани по Черноморието, като 
за референция бях насочен към 
Регламент (ЕС) 2022/328 на Съвета от 15 
февруари 2022 година. 

 
В рамките на Европейската 

комисия комисарят Дидие Рейндерс е 
създал работна група за възбрана и 
запор, за да гарантира ефективното 
спазване на мерките. Тази работна 
група обединява Генерална дирекция 
„Правосъдие и потребители“, други 
отдели на Европейската комисия, 
държавите членки, Евроюст и Европол. 
Идеята е да се координира на 
европейско равнище спазването на 
санкциите, които се прилагат на 
национално равнище, по-специално от 
нотариусите, които биха могли да бъдат 
изправени пред закупуването на 
имущество или прехвърлянето на акции 
на дружества от руски или беларуски 
граждани. Като пример за ефективен 
мониторинг беше споменато решението 
на Естония да не предоставя на 
руснаците и беларуските граждани 
статут „е-резидент“ и да следи отблизо 
руските и беларуските лица, на които 

този статут вече е бил предоставен в 
миналото. Накрая се съобщи, че CNUE 
скоро ще бъде в контакт с тази работна 
група с цел установяване на диалог.  
 
 В допълнение към ефективното 
прилагане на санкции, като например 
правна помощ в областта на семейното 
право и наследственото право, както и 
предоставянето на информация за 
правата на украинските граждани на 
различните информационни уебсайтове 
на CNUE (уебсайтове на двойките в 
Европа/уязвимите и т.н.), статута на 
украинските граждани бе обсъден с 
представители на нотариатите-членки.  
 
 Подчертана бе и ролята на 
нотариалните камари при 
разясняването на санкциите и 
сигнализирането на отделните 
нотариуси. След това нотариатите имаха 
възможност да повдигнат някои въпроси 
във връзка със санкциите, свързани с 
плащания с криптовалути и обработката 
на такива плащания, както и с 
придобиването на активи/депозити на 
средства от руски граждани и дружества, 
но регистрирани в ЕС. Беше споменато и 
ограничението за продажба на акции на 
руски граждани.  
 
 Представителят на Европейската 
комисия подчерта, че целта на 
санкциите е да се насочат към всички 
руски и беларуски стоки, включително 
криптовалути, които са особено 
проблематични при въвеждането на 
санкции. Понастоящем Европейската 
комисия работи по предоставянето на 
някои обяснения в това отношение. 
Скоро ще бъдат въведени нови санкции.  
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 Г-жа Саастамойнен също 
подчерта, че е важно да се подобри 
познаването на украинското право, 
приложимо при дела, свързани със 
семейното и наследственото право. 
Инициативата за добавяне на 
информация на уебсайтовете на CNUE 
беше приветствана.  
 
 На срещата съответно се взе 
решение за продължаване на тясното 
сътрудничество на CNUE с 
Европейската комисия по отношение на 
достъпа до информация за правата на 
украинските граждани чрез 
информационните сайтове на CNUE и за 
да се гарантира, че нотариусите са 
информирани за ефективното 
прилагане на санкциите и че участват в 
европейските работни структури в тази 
област. 
 
 Що се отнася до украинския 
въпрос, единодушно бе потвърдено 
решение от 1 март за предоставяне на 
статут на наблюдател на украинската 
нотариална камара.  
 
 След това бе обсъден въпросът за 
финансовата подкрепа за Украйна от 
бюджета на CNUE. Във въведението си 
председателят Маркос припомни, че 
благодарение на интензивната работа 
на кризисната група за Украйна на CNUE 
са определени редица области на 
подкрепа за Украйна, включително 
финансова помощ, предоставяне на 
жилища за украински бежанци и правна 
помощ. 
 
 Що се отнася до финансовата 
подкрепа от европейските нотариати, 
идеята бе да се направи дарение от 
бюджета на CNUE, което ще бъде 

прехвърлено на един от основните 
оператори в областта на хуманитарната 
помощ, в случая Червения кръст. Бе 
планирано председателят  да се срещне 
с председателя на Международния 
комитет на Червения кръст в седмицата 
след Общото събрание. В този контекст 
председателят Маркос обърна 
внимание и на факта, че дарението 
(частично) за украинската държава, 
както първоначално беше предвидено, 
вече не е от значение поради развитието 
на кризата и несигурността, че 
средствата ще бъдат използвани 
правилно. Що се отнася до сумата, 
идеята бе да се предостави 
значителната сума от 150 000 EUR. За 
CNUE това също е важно политическо 
послание. Председателите 
приветстваха различните линии на 
подкрепа за Украйна, описани в пътната 
карта, изготвена след заседанията на 
звеното за кризи в Украйна и 
представена на настоящото общо 
събрание. Почти всички от 
присъстващите колеги се включиха с 
коментар относно дарението. Аз, в 
качеството си на председател на 
Нотариалната камара на Република 
България, приветствах гласно 
инициативите на CNUE, включително 
предоставянето на жилища и 
институционалното дарение на CNUE. 
Споделих също мнението си, че всеки 
нотариат следва да обмисли 
откриването на специална сметка за 
получаване на финансова подкрепа за 
Украйна на национално равнище. 
Всички присъстващи единодушно 
одобриха идеята за координиране на 
усилията за осигуряване на жилища за 
украинските бежанци. Те обещаха 
подкрепата си за този проект да се 
превърне в реалност на равнището на 
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различните нотариати-членки. Всички 
председатели напълно приветстваха 
мерките в сектора на правната помощ. 
Що се отнася до институционалното 
дарение от бюджета на CNUE, 
председателят Маркос прие 
предложението на италианското 
председателство за даряване на 
150 000 EUR на Червения кръст с 19 
гласа „за”, два гласа „против” от 
германския и испанския нотариат, които 
изповядваха идеята за специалната 
насоченост на средствата на CNUE и 
подкрепяха индивидуалните дарения, 
както и един глас „въздържал се“ от 
португалския нотариат. Беше пояснено, 
че хуманитарното дарение от страна на 
CNUE на Червения кръст по изключение 
е мотивирано от безпрецедентната 
ситуация на тази криза. Индивидуалните 
дарения по сметка CNUE ще преследват 
същата цел. 
 
 Що се отнася до темата за 
цифровизация на равнище на 
нотариата, се обсъди създаването на 
платформата EUdoc за обмен на 
нотариални документи. Председателят 
Маркос представи концепцията за 
„хакатон в областта на ИТ“ за размисъл 
върху екосистемата на трансграничното 
нотариално сътрудничество. Предвид 
факта, че испанският нотариат 
организира своя национален конгрес на 
19 и 20 май 2022 г., той предложи да се 
организира „хакатон“ в Брюксел на 10 
юни 2022 г., преди Общото събрание на 
Комо. Той покани всички 
заинтересовани нотариати да участват 
активно в подготовката на „хакатони“. В 
този контекст г-н Тамаш Парти, 
председател на Форума по футурология 
на CNUE, даде подкрепата си като 
експерт в организирането на хакатони. 

 
В рамките на заседанието имах 

възможността и удоволствието да 
комуникирам с колеги от цяла Европа и 
най-вече от регионите, които приемат 
най-много бежанци на териториите си. 
Това от своя страна даде възможност за 
обмен на полезна информация и 
практиките с останалите нотариати, като 
отново се затвърди важността на 
нотариалната професия и на нотариуса 
като гарант на основните граждански 
свободи в период на политическа и 
икономическа криза. От друга страна, 
провеждането на заседание чрез 
видеоконференция, неминуемо даде 
поле за размисъл що се отнася до 
важността на дигиталните устройства и 
системи за осигуряването на нашата 
безпрепятствена работа.  
 
С уважение, 
 
ДИМИТЪР ТАНЕВ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НОТАРИУСИТЕ  
НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 


