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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 24-ти юни 2022 г. в 
Общо събрание на Съвета на 
нотариатите на ЕС (CNUE) в Комо, 
Италия, заедно с международния 
координатор на Нотариалната камара на 
Република България, Памела Вълкова. 
На 24-ти юни 2022 г. беше открито 
Общото събрание с реч на председателя 
Джампаоло Маркос, като самата среща 
се проведе във Вила Паравичини Ревел. 

Дневният ред бе единодушно приет 
ведно с Протокола от Общото събрание 
от 18 март 2022 г. Председателят на 
CNUE, г-н Джампаоло Маркос, откри 
събранието с приветствени слова, като 
също така благодари на колегата си г-жа 
Алесандра Масцеларо, нотариус в Комо, 
за нейната подкрепа при 
организирането на събитието. За начало 
председателят Маркос подчерта 
необходимостта от насърчаване и 
засилване на съвместните проекти 
между нотариатите. Според него 
европейският нотариат ще играе роля за 
установяването и зачитането на 
принципите на правовата държава. В 
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този контекст той подчерта участието си 
в Europäische Notarentage в Залцбург 
през април 2022 г. — събитие, посветено 
на върховенството на закона. 
Европейският нотариат следва да се 
съсредоточи върху подкрепата за най-
уязвимите, включително децата и 
възрастните хора. Накрая той подчерта 
значението на установяването на 
върховенството на закона в Украйна — 
страна, на която европейският нотариат 
съчувства, и на която CNUE предостави 
статут на наблюдател.  
 

След това думата бе дадена на 
председателя на украинския нотариат, г-
н Володимир Марченко, който благодари 
на CNUE за предоставянето на статут на 
наблюдател на украинския нотариат и за 
подкрепата на решението на UINL да 
преустанови членството на руския 
нотариат. В обръщението си към 
председателите на европейските 
нотариати председателят Марченко 
описа трудностите, пред които са 
изправени колегите нотариуси и 
украинският народ. Много от 
нотариусите в Украйна са напуснали 
офисите си, за да защитават страната 
си. Други нотариуси са потърсили 
убежище с децата си в чужбина. Някои, 
около една трета, продължават да 
работят за гражданите, създават 

нотариални инструменти в най-
засегнатите области. Съответно са 
разрушени много офиси и архиви. 
Ситуацията обаче остава много 
критична. 

 
 След това изявление 
председателят Маркос подчерта, че 
европейският нотариат следва да 
продължи вече започнатата работа в 
подкрепа на Украйна по различните оси, 
както е посочено в плана за действие, 
приет на Общото събрание през март 
2022 г. По отношение на финансовата ос 
той подчерта, че чрез Червения кръст е 
направено хуманитарно дарение. След 
това генералният секретар на CNUE,  г-н 
Раул Радой, представи динамична и 
двуезична форма (UA-EN), създадена с 
цел защита на непълнолетните, които са 
украински бежанци в други държави от 
ЕС. По-специално Европейската 
комисия, чрез Европейската съдебна 
мрежа (EJN), насърчи европейския 
нотариат да създаде такъв инструмент. 
Последният е създаден в това 
отношение с подкрепата на украинския 
нотариат, както и на Европейската 
нотариална мрежа (ENN). Европейската 
комисия взе под внимание този 
формуляр по време на заседанието на 
ЕJN на 23—24 юни 2022 г. Наскоро 
документът се преведе на български, 
както и на езиците на съседните 
държави, с помощта на нотариатите 
членки. 
 След тези презентации 
новоизбраният председател на 
италианския нотариат, г-н Джулио Бино, 
подчерта, че войната е не само 
икономически въпрос, а преди всичко 
човешки въпрос. Той подчерта, че е 
важно да не се губи този ентусиазъм да 
се правят дарения. След това той се 
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асоциира с предложението на 
председателя Маркос да пренасочи част 
от бюджета на CNUE 2022 към 
фондация „Спасяване на украинските 
нотариуси и техните семейства“. 
 
 В този контекст председателят на 
немския нотариат, г-н Йенс Борман, 
предложи да се предприемат следните 
две стъпки: първо, предоставяне на 
спешна помощ на украинския нотариат 
чрез дарение на фондация „Спасяване 
на украинските нотариуси и техните 
семейства“; второ, да се гарантира, че 
възстановяването на нотариата ще 
остане приоритетно в плановете за 
подкрепа на националните 
правителства, така че да бъдат 
използвани значителни средства за 
подпомагане на украинския нотариат в 
средносрочен и дългосрочен план. В 
този контекст той информира 
председателите, че планът за подкрепа 
на германското правителство 
предвижда предоставянето на средства 
за юридическите професии.  
 
 Председателят Маркос 
приветства това предложение, като 
подчерта, че тъй като CNUE е обвързан 
със строги законови ограничения, не 
разполага с много ресурси, които да 
предостави на украинската фондация. 
Ето защо г-н Маркос предложи да се 
използва останалата част от бюджета на 
председателството в полза на 
фондацията. С оглед на това се гласува 
и единодушно се прие решение за 
разпределяне на сумата от 50 000 EUR 
от бюджета за 2022 г., която съответства 
на бюджетната позиция на италианското 
председателство за втората половина 
на 2022 г., за Фондация „Спасяване на 

украинските нотариуси и техните 
семейства“. 
 
 Следваща точка в Дневния ред бе 
цифровизацията на равнище на 
нотариата, т.нар. инструмент EUdoc. 
Представяйки тази точка, 
председателят Маркос припомни, че 
счита за изключително важно 
нотариатите-членки да работят заедно 
по общ проект, споделящ едни и същи 
ценности, около темата за 
цифровизацията, която е ключов въпрос 
за институциите и юридическите 
професии. Що се отнася до нотариата, 
обменът на данни и тяхната свързаност 
са от основно значение. Съществува 
спешна необходимост от 
технологическо решение, което не само 
да улеснява обмена на данни между 
европейските нотариуси, но и да бъде в 
унисон със системата e-CODEX. 
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Председателят Маркос припомни също 
така, че проектът EUdoc е бил 
представен на Общото събрание през 
септември 2021 г. и индивидуално на 
нотариатите членки през последните 
месеци и че предимствата на системата 
са били оценени. Според председателя, 
EUdoc наистина може да бъде важна 
основа за цифровото развитие на 
професията в средносрочен план. Като 
се има предвид това, би било важно и е 
спешно да се подготви пълно досие за 
Общото събрание през декември 2022 г. 
С оглед на това председателят на CNUE 
предложи да се гласува в подкрепа на 
мандат на Борда на директорите да 
представи пълно досие за заседанието 
на Общото събрание през декември с 
цел приемането на EUdoc като 
европейски проект по този повод. В този 
контекст той припомни, че Бордът 
единодушно е поискал такъв мандат от 
Общото събрание. Председателят 
Маркос подчерта също, че 
документацията, която трябва да бъде 
представена на Общото събрание през 
декември 2022 г., следва да бъде 
изчерпателна по всички съответни 
въпроси, като например технологични 
аспекти, включително финансов план и 
подробна бележка за това как CNUE ще 
придобие собствеността върху 
инструмента. Тази документация следва 
да позволява на всички членове на 
CNUE да вземат добре 
информирано/съществено решение. 
Накрая председателят посочи, че като 
бъдещ общ проект EUdoc може да 
представлява цифровите дейности на 
нотариуса — сигурен обмен на документи 
— към европейските институции. 
 
 След това изказване 
австрийският нотариат се намеси, за да 

подчертае, че всяко засилване на 
сътрудничеството между нотариусите 
със сигурност би било добре дошло. 
Въпреки това, според него е уместно по 
време на Общото събрание първо да се 
обсъди този проект, преди да се даде 
мандат директно на Борда на 
директорите, тъй като в нотариатите 
членки ще има няколко въпроса, будещи 
загриженост относно EUdoc. Например в 
австрийския нотариат възникват 
въпроси относно полезността и 
необходимостта от проекта и 
осъществимостта на неговото 
изпълнение и финансов план. 
Председателят Маркос съответно се 
намеси, за да поясни, че не става въпрос 
за одобряване или не на проекта EUDoс, 
а за анализ (в рамките на 
компетенциите на Борда на 
директорите) на някои елемента, и по-
специално на тези, подчертани от 
австрийската делегация, с оглед на 
Общото събрание през декември 
2022 г., което ще бъде призовано да 
гласува приемането на проекта.  
 Словенският нотариат се съгласи 
с предложения мандат за Борда на 
директорите, който да подготви 
гласуването на заседанието на Общото 
събрание през декември. Според 
словенските колеги този проект би 
могъл да представлява началото на 
единна дигитализация на нотариата. 
Словенският нотариат също така обърна 
внимание на факта, че системата може 
да бъде полезна не само за обмена на 
пълномощни, но и за обмена на други 
видове електронни документи.  
 След това се включих и аз като 
подчертах, че българските нотариуси 
работят с електронни документи от 
2009 г. насам. Информирах останалите 
председатели, че системата EUdoc е 
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била представена на българския 
нотариат от германските и испанските 
колеги. Обясних, че според мен 
платформата би била полезна не само 
за обмена на пълномощни, но и за всеки 
друг вид нотариален документ. Добавих, 
че този обмен не просто на информация, 
а на доказателства за различните 
нотариални производства е много 
полезен. В България има зони с 
ваканционни имоти на чужди граждани и 
нотариусите от тези райони одобряват 
много платформата EUdoc. За финал 
подчертах, че въпросният обмен на 
информация е полезен що се отнася и до 
конкуренцията с адвокатурата по 
отношение на задачите, за които само 
нотариус може да е в помощ на клиента. 
 Председателят на унгарския 
нотариат пък обърна внимание на 
политическото значение на проекта 
EUdoc. Допълни, че би било особено 
важно да се знае какъв е бюджетът за 
EUdoc. Според него обменът на 
документи не представлява особен 
интерес, но оперативната съвместимост 
на електронните подписи би била 
особено важна. От тази гледна точка той 
вижда потенциала на проекта EUdoc. 
Това е рамков проект и ще зависи от 
нотариатите да си представят 
конкретното му съдържание. Накрая той 
подчерта, че е важно да се представи 
досието и да се анализират различните 
въпроси, които все още трябва да бъдат 
изяснени с оглед на заседанието на 
Общото събрание през декември. 
 Според гръцкия нотариат EUDoc е 
начало, отправна точка. CNUE следва да 
анализира дали всички нотариати-
членки ще могат да използват 
платформата и следователно дали 
проектът би могъл да бъде полезен за 
всички нотариати членки. Делегацията 

на Гърция също се застъпи за 
предоставянето на аналитичен мандат 
на Борда на директорите. 
 Други нотариати като белгийския, 
италианския, португалския, френския и 
чешкия също се включиха в дискусията 
и подкрепиха идеята именно Бордът на 
директорите да анализира значимостта 
и приложимостта на платформата 
EUDoc. 
 След обмена на мнения от страна 
на различните нотариати, на Борда на 
директорите бе даден мандат да 
извърши задълбочен анализ на проекта 
EUdoc по отношение на финансовото, 
правното, политическото, 
технологичното и фискалното 
въздействие и да подготви проучване за 
осъществимост с потенциални случаи на 
използване на платформата за 
заседанието на Общото събрание през 
декември, на което ще се вземе 
решение относно възможността този 
проект да бъде приет като общ проект 
CNUE. За тази цел Бордът на 
директорите ще получи цялата 
необходима информация от 
инициаторите, ще вземе предвид всички 
предложения, направени на Общо 
събрание в Комо, становищата на 
нотариатите-членове и, ако е 
необходимо, ще поиска становище и  на 
експерти. 
 След това се пристъпи към 
приемане на годишните отчети за 2021 г. 
След приключването на сметките за 
2021 г. и проверките, извършени от 
одитора на CNUE, както и решението на 
Съвета от 24 май 2022 г., 
председателите се запознаха с 
документацията и одобриха отчетите на 
CNUE за 2021 г. Eдинодушно се гласува 
решение да се приемат следните 
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резолюции до Общото събрание относно 
отчетите за 2021 г.: 
1. Да се одобрят годишните отчети за 
финансовата 2021 година, препоръчани 
от Борда за преструктуриране, с общ 
баланс от 2 299 517,98 EUR и печалба за 
финансовата 2021 година в размер на 
259 879,11 EUR. 
2. Пренос на средства към 2022 г. — 
кумулативен резултат от 931,949,53 
EUR.  
3. Да се освободи от отговорност 
унгарското председателство на CNUE за 
2021 г. и членовете на Борда на 
директорите за 2021 г. за добро 
финансово управление. 
4. Да освободи от отговорност одитора 
Майкъл де Ридер от фирмата DGST.  
5. Подновяване на назначаването като 
одитор на DGST & Партньори със 
седалище 1170 Брюксел.  Това 
дружество обяви, че е назначило г-н 
Майкъл де Ридер, асоцииран одитор на 
дружеството, за постоянен 
представител. Мандатът на одитора ще 
обхване финансовите 2022, 2023 и 
2024 години и ще приключи на общото 
събрание за 2025 г., за да вземе 
решение относно отчетите за 2024 г.  
Хонорарите на одитора се определят на 
3 650,00 EUR без ДДС за финансова 
година, която подлежи на одит, като 
сумата може да се индексира ежегодно. 
6. С цел да се улеснят процедурите, 
свързани със задължението на CNUE да 
публикува в белгийския Държавен 
вестник, председателите дадоха мандат 
на генералния секретар да управлява 
всички тези административни процедури 
и да подписва свързаните с тях 
документи от тяхно име. 
 Водещият Общото събрание 
панел благодари на председателя Тот за 
финансовото управление по време на 

неговото председателство. Генералният 
секретар на CNUE беше поздравен за 
ефективния и прозрачен подход към 
бюджета на CNUE през последните шест 
години. 
 След това съответно си прие и 
бюджетът за 2023 г. Председателят 
Маркос обясни духа на проектобюджета 
за 2023 г., който представлява 
продължение на бюджетите от 
предходни години, като се отчитат 
тенденциите след пандемията. След 
решението на Борда на директорите от 
24 май 2022 г. всички единодушно 
приехме предложения бюджет за 2023 г. 
Даде се и мандат на генералния 
секретар що се отнася за процедурите 
по публикуване/регистрация в 
белгийския Държавен вестник и 
белгийската национална банка. 
Следваща точка в Дневния ред бе 
представянето на концепцията за 
“хакатон” за нови технологии, който е 
резултат от интензивна работа между 
Борда на директорите и белгийската 
агенция Comma. Хакатонът ще се 
проведе в Рим (в сградата на Нотартел) 
на 25 ноември 2022 г. и ще бъде 
предшестван от заседание на Форума по 
футурология на CNUE на 24 ноември 
2022 г. Събитията ще обхващат 
следните теми: 

– Електронна идентификация на 
нотариусите с оглед използването 
на съвременни технологии, 
включително субекти на 
цифровия портфейл и атрибути. 

– Оперативна съвместимост между 
съществуващите нотариални 
решения (напр. чрез създаване на 
заявление за улесняване на 
сътрудничеството в областта на 
борбата с изпирането на пари). 
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 Форумът по футурология на CNUE 
ще служи като упражнение за размисъл 
по двете избрани теми. С помощта на 
външни оратори форумът ще 
предостави полезен принос за 
участниците в хакатона, като 
идентифицира основните проблеми и 
предизвикателства.  
 Председателят на Нотартел 
потвърди готовността. Нотартел да бъде 
домакин на събитията — Футурологичен 
форум и хакатон — в помещенията на 
Нотартел в Рим. Той подчерта 
значението на разработването на общи 
цифрови проекти. От особено значение 
е анализът на междусистемните връзки 
и на условията и стандартите, според 
които националните компютърни 
системи биха могли да бъдат 
взаимосвързани.  
 Председателят на нидерландския 
нотариат приветства инициативата за 
организиране на хакатон. Според нея би 
било от съществено значение ясно да се 
определят темите и целите на 
събитието. Също така би било важно да 
се направи оценка на хакатона и да се 
направят заключения, които ще 
спомогнат за установяването на 
потенциални пътища за подобрение. 
Като заключение на темата 
председателят на CNUE прикани 
нотариатите да одобрят представената 
концепция и бюджета, както е 
предложен от агенцията. 
Накрая на деня председателят Маркос 
информира, че CNUE обмисля да 
проведе конференция в Европейския 
парламент в Брюксел по случай 
Европейския ден на правосъдието на 25 
октомври. С оглед на факта, че 2022 г. е 
Европейската година на младежта, той 
желае тази тема да бъде поставена в 
центъра на работата в контекста на 

конференцията. Денят ще бъде 
посветен на обсъждането на някои от 
новите предизвикателства пред 
върховенството на закона, а именно 
цифровата трансформация и 
социалната справедливост, по-
специално транспоколенческата 
справедливост, показваща модерна 
нотариална професия, която е 
внимателна към младите хора.  
 Председателят Маркос изрази 
желанието си да изготви проучване, в 
което да се синтезират опасенията на 
младите хора с оглед на събитието. 
Накрая, своевременно ще бъде 
предоставена по-подробна информация 
за конференцията, което няма да се 
нуждае от специален бюджет. 

В рамките на заседанието имах 
възможността и удоволствието да 
комуникирам с колеги от цяла Европа. 
Това от своя страна даде възможност за 
обмен на полезна информация и 
практиките с останалите нотариати по 
отношение на цифровизацията, която е 
неминуема част от настоящето и най-
вече бъдещето на нотариалната 
професия. Разговарях с председателите 
и представителите на нотариатите, с 
които Нотариалната камара на 
Република България има споразумения 
за сътрудничество, като обсъдихме 
възможни съвместни работни срещи и 
събития от общ интерес. 
 
С уважение, 
 
ДИМИТЪР ТАНЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА 
НОТАРИУСИТЕ  
НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА  НА РБ 
 


