
 

Нотариален бюлетин бр. 2/2016 1 

 
 

НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС             
1 

 

 
дин надежден и ползващ се с 

общественото доверие Търговски 

регистър е съществена основа на 

сигурността и улеснение на 

икономическия обмен. Освен това той 

също така е и база за вписвания в други 

публични регистри, като имотния. Само 

достатъчно надеждни данни на 

вписванията могат да осигурят 

надеждността на регистъра. Централен 

момент е валидността на ТР. Бизнес-

партньорите могат да разчитат на 

съдържанието на регистъра, който е на 

тяхно разположение по всяко време, и то 

на достъпна цена (в Германия 4,50 

евро). Ако обаче ТР не е сигурен, вместо 

да бъде получено едно надеждно 

извлечение от него, се правят обхватни 

проверки от експерти по право. По този 

начин допълнителните разходи се 

повишават съществено. Липсата на 

нотариална консултация и 

сертифициране води по-късно до по-

високи разходи за правни експертизи 

при скъпоструващи съдебни спорове или 

при комплексна проверка. 

Тези обстоятелства дадоха повод 

на ЕС не само да се придържа към 

Директива 2009/101, т. нар. Директива в 

областта на дружественото право, която 

постановява не само това кои документи 

трябва да бъдат публикувани (чл. 2), но 

и това, че тези документи трябва 

щателно да бъдат проверени, за да 

може да бъдат гарантирани високото 

качество и надеждността на 

вписванията. Така например в чл. 11 на 

директивата е записано, че във всички 

страни-членки, в които нормативната 

уредба не предвижда някакъв вид 

предварителен административен или 

съдебен контрол при основаване на 

дружество, както този акт, така и уставът 

на дружеството и всяка тяхна промяна 

да подлежат на публично 

сертифициране. По този начин трябва 

преди всичко да бъде предотвратено 

възпрепятстването на правния обмен от 

недействителни дружества. 

Едновременно с това директивата 

постановява в чл. 3, параграф 3, че 

страните-членки трябва да създадат 

възможност за електронното подаване 

на тези документи, като за целта 

осигурят длъжностни лица, които 

подлежат на регистрация и са длъжни да 

сътрудничат, за да може да бъде 

гарантирана истинността на тези 

документи и да бъдат изключени 

злоупотреби. Тази Директива в областта 

на дружественото право важи за 

капитални дружества с ограничена 

отговорност във всички страни-членки 

на съюза. За България това са 

Е 
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акционерно дружество, дружество с 

ограничена отговорност, командитно 

дружество с акции (точно както и в 

германския). За Германия това са 

акционерно дружество, командитно 

дружество с акции и дружество с 

ограничена отговорност. 

Функцията на подаването се 

изпълнява от нотариуса в много страни-

членки, като по този начин се облекчава 

превантивният контрол върху 

съдържанието на устава, регистрацията 

и идентифицирането на участващите. 

Тоест посредством гарантирането на 

верността и филтриращата функция на 

нотариуса се облекчават и съдилищата. 

Тази функция обаче може да бъде 

гарантирана само тогава, когато 

нотариусът (в дадени случаи съвместно 

с регистрационен съд) лично 

придружава тези стъпки до вписването в 

регистъра. Само така може да бъде 

гарантирана една юридически 

обезпечена и бърза процедура при 

електронния правен обмен с ТР. 

Нотариусът трябва да отсее данните 

още при регистрацията и да ги изпрати в 

регистъра в съвместим със системата 

формат, за какъвто през изминалите 

години се доказа форматът XML. 

Страни-членки, които разрешават 

подаването на документите лично от 

съдружниците, при това в нарушение на 

чл. 11 от Директивата в областта на 

дружественото право не са предвидили 

никакво удостоверяване, често се борят 

с измами. 

Един такъв пример е Англия. Чрез 

интернет-страницата на Companies 

House всяко дружество е в състояние 

само да поеме  всякакви действия, 

свързани с регистъра, да вписва 

решения и дори прехвърляне на дялове. 

Проверка на правото на достъп на 

регистриращия или дори на 

правомерността на тези решения не се 

предприема. От това произлизат до 100 

случая на т.нар. кражби на фирми на 

месец! (corporate identity thefts pro Monat! 

). В САЩ се говори за 15 милиона случая 

в година, в които са били 

фалшифицирани данни от регистъра с 

цел злоупотреба, като така са причинени 

щети на стойност от 50 милиарда 

долара.  

(http://www.identitytheft.info/victims.aspx).  

И новите технологии и процедури 

за идентификация не предлагат 

решение на проблема. Така например 

една малка страна като Естония, която 

бива редовно хвалена за технологиите 

си, има сериозни проблеми със 

злоупотребите, които се отразяват 

преди всичко на Финландия. Това е 

резултат основно на факта, че 

естонският и финландският език са 

много близки. През последните години 

властите във Финландия са установили, 

че множество физически лица, на които 

във Финландия е забранено да 

практикуват предприемаческа дейност, 

често основават дружество в Естония и 

имат там подставено лице, което работи 

за тях. Финландските данъчни власти в 

момента установяват растящ дял на 

сивата икономика, тъй като в Естония 

няма високи изисквания за 

регистриране и публичност, както и 

други задължения на дружествата. Едно 

актуално изследване на финландските 

финансови служби показа, че 

финландски дружества, които са се 

преместили в Естония, често имат 
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непогасени данъчни задължения, 

необявена несъстоятелност при де 

факто такава и други нарушения. 27 237 

от всички естонски дружества имат 

физическо или юридическо лице от 

Финландия на отговорен пост, тоест 

почти ¼ от всички естонски дружества. 

Много финландци са изградили в 

Естония един бизнес-модел, по който те 

скоро след като основат дружество, го 

продават. Като при това случаите на 

злоупотреба са почти 4 пъти 

повече,отколкото във Финландия.  

В континенталната част на Европа 

се утвърди обаче един друг модел, който 

гарантира надеждността на публичните 

регистри, а именно участието на 

нотариусите във всички дейности, 

свързани с регистрите, включително и 

при подаването на съответните 

документи в регистъра по електронен 

път (с електронен подпис). Тази система 

се е доказала в Германия, Белгия, 

Люксембург, Испания, Австрия, 

Хърватия, Италия, Гърция и Швейцария 

като чудесно средство за гарантиране на 

сигурността на дейностите и 

едновременно с това като възможност 

за осигуряване на ниско ниво на 

разходите за тях. 

Защо участието на нотариуса във 

всички дейности, свързани с регистъра, 

е толкова важно? Това е свързано с 

                                                           
 

1 Vgl. dazu das Urteil des Gerichtshofs v. 17.6.1999, Rs. C-
260/97 - Unibank, Slg. 1999, I-3715, Rdnr. 15, und die 
Schlussanträge des Generalanwalts La Pergola v. 
2.2.1999, Rs. C-260/97– Unibank, Slg. 1999, I-3715, 
Rdnr. 7 f. 

 
2Vgl. für Deutschland §§ 415, 418 Zivilprozessordnung 
(ZPO) und dazu Zöller/Geimer, ZPO, 30. Aufl. (2014), § 

основните характеристики на нотариата, 

които произлизат от римското право. 

Само „точността и 

добросъвестността“ на дейността на 

публично удостоверяващото лице, което 

подлежи на държавен контрол и спазва 

особено строги конституционно-правни 

разпоредби, могат да служат като 

гаранция за задължителния характер на 

публичните документи, като при това 

„участието на държавна служба (или 

друго длъжностно лице) при подаването 

на документа е задължително“1. Това 

също така е и причината, поради която 

нотариалните актове подобно на 

съдебните или официалните (служебни) 

документи в много страни в 

континентална Европа имат 

задължителна2 доказателствена сила. 

Публичният акт с неговата 

доказателствена сила е идеалната база 

за регистърни вписвания. 

Регистърната дейност на 

публичните регистри и тяхното водене са 

част от дейността на държавата и 

поради тази причина може и по мнение 

на Федералния конституционен съд да 

бъде възложена на нотариусите като 

външен независим и безпристрастен 

орган, в случай че държавата не поеме 

тази функция.3 Така нотариусите поемат 

и задачата да проверяват дали заявките 

за имотния регистър са направени от 

415 Rdnr. 5; Stein/Jonas/Leipold, ZPO, 22. Aufl. (2006), 
§ 415 Rdnr. 19 ff.; für Österreich §§ 292, 293 ZPO 
(Zivilprozessordnung). 
3 Zur Rechtslage in Deutschland siehe BVerfGE 17, 371, 

376 ff.; 73, 280, 294; BVerfG NJW 2012, 2639, 2640 f. 
(Rdnr. 43-46, 49); für Österreich siehe §§ 31 Abs. 1, 
53 Abs. 3 Grundbuchgesetz (GBG). 
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правоимащи лица и дали те са 

направени по тяхна воля. Нотариусът 

поема при това една важна функция на 

филтър и облекчава работата на 

съдилищата. Тази дейност в много 

страни-членки на ЕС (Германия, 

Франция, Италия, Испания, Полша, 

Австрия и др.) е възложена съзнателно 

само и единствено на нотариусите. Това 

е така, защото те заемат в съответните 

правораздавателни системи позиция, 

която ги прави независими и 

безпристрастни4, упражняването на 

тяхната функция е строго 

регламентирано5 и подлежи на 

дисциплинарен надзор подобен на този 

на държавните служители6. С цел 

дейностите по регистрацията да бъдат 

правилни и тя да може да бъде 

извършвана в кратки срокове много 

страни-членки освен това са възложили 

и други задължения на нотариусите и по 

този начин са ги направили неразделна 

част от държавните регистри. Така 

например в италианската процедура по 

регистрация се предвижда, че за всяка 

сделка, която подлежи на вписване, 

нотариусът трябва да предостави на 

регистъра в срок от 30 дни от 

удостоверяването заверено копие и 

точния текст на регистрацията. 

Водещият регистъра трябва да внесе в 

регистъра точния текст на съобщението 

на нотариуса vorlegen muss. В Полша 

нотариусът е задължен да изпрати на 

                                                           
 

4 Für Deutschland siehe §§ 1, 14 Abs. 1 BNotO; für 
Österreich siehe § 7 Abs. 2 und § 1 NO. 

5 Für Deutschland siehe insb. Beurkundungsgesetz 
(BeurkG) und Dienstordnung für Notarinnen und Notare 
(DONot); für Österreich §§ 52 ff. NO. 
 

компетентния търговски съд по 

електронен път в срок от три дни 

удостоверения договор. В Германия 

изпращането към регистъра се 

осъществява посредством директно 

прехвърляне на XML- структурни данни. 

Освен това правните системи на 

много страни-членки свързват 

функцията на нотариуса да издава 

публични документи с други задачи на 

държавата, които се поемат от 

нотариусите във връзка регистрите. 

Така например в Германия са 

задължени да събират и предават 

данни, свързани с данъците. Данъчните 

служби разчитат на сведенията на 

нотариусите, за да могат да обработват 

съответните данъчни събития. 

Нотариусите са особено подходящи за 

тази дейност благодарение на тяхното 

задължение за безпристрастност, за да 

могат да подават на данъчните служби 

надеждна информация за стойности и 

покупни цени. Освен това при 

нотариално удостоверените и заверени 

декларации е изключено да има 

промяна на датата при крайните срокове 

за  подаване на данъчни декларации или 

да се правят промени в документите 

впоследствие. В някои страни-членки на 

нотариусите е възложено и 

задължението да изчисляват данъците, 

да облагат съответните страни с тях и да 

ги отчитат на данъчните служби.  

6 Vgl. für Deutschland nur §§ 1, 14 Abs. 1, 92 ff. BNotO; 
für Österreich: §§ 155-158 NO, insb. zu 
Disziplinarverfahren siehe §§ 170 ff. NO, wobei § 170 
NO die partielle Anwendbarkeit des Richter- und 
Staatsanwaltschaftsdienstgesetzes vorschreibt. 
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Нотариусът гарантира 

функционирането на регистърната 

система, тъй-като той отговаря за 

съотносимостта и верността на 

вписванията. Едновременно с това въз 

основа на задълженията си да 

проверяват и да информират относно 

правата те отговарят и за това правните 

сделки между частни лица да бъдат 

сключвани законосъобразно и сигурно. 

Тези аргументи са признати и от 

Европейския съд и не позволяват 

ограничаване на функциите на 

нотариусите. 

Ако разгледаме значителните 

въздействия на вписванията, става ясно 

защо участието на нотариусите в този 

процес е в полза на общото благо. В 

интерес на сигурността и лекотата на 

правния обмен вписванията в 

търговския и в имотния регистър в 

Германия, Австрия, Испания и др. се 

ползват с т.нар. „обществено доверие“7. 

Правният обмен трябва да разчита на 

правилността на вписванията в имотния 

регистър, дори когато те не отговарят на 

действителното правно положение. 

Вписаните права важат като 

съществуващи, дори и когато те 

действително не съществуват8. 

Неписаните тежести важат като 

несъществуващи, дори и когато те 

действително са налице9. По този начин 

                                                           
 

7 Grötsch, in: Frank/Wachter (Hrsg.), Handbuch 
Immobilienrecht in Europa, 2. Aufl. (2015), S. 997 
(Rdnr. 139 f.). 
8Vgl. für Deutschland §§ 891 Abs. (1), 892 BGB; für 
Österreich §§ 63 ff. Grundbuchsgesetz (GBG). 
9Vgl. für Deutschland §§ 891 Abs. (2), 892 BGB; für 

Österreich § 1500 ABGB. 
 

се осигурява сигурността и 

ефикасността на правния обмен, тъй 

като, изискващи много време и усилия, 

проучвания като един Title Search или 

подсигуряване срещу недостатъчност на 

правното положение на продавача чрез 

една Title Insurance могат да бъдат 

избегнати. 

Обратният случай би довел до 

сериозни опасности за истинския 

правоимащ, тъй като съществува 

опасността от измамно присвояване на 

регистърни позиции (напр. постове на 

съдружници или на правно овластени да 

представляват лица) чрез 

неупълномощени трети страни и при 

разпореждане от неупълномощени лица 

съществува опасност от загуба на 

конституционно гарантирани права 

върху собствеността10. Такава загуба на 

собственост въз основа на правните 

последствия от публичния регистър 

може да бъде предотвратена само 

тогава чрез защита на основното право 

на собственост от държавата, когато 

държавата своевременно е взела 

предварителни мерки за гарантиране на 

верността на имотния регистър11. 

Публичните регистри, които имат голямо 

обществено въздействие, се нуждаят 

именно поради свързаната с това 

опасност от злоупотреби от особени 

предварителни мерки за гарантиране на 

10 Vgl. auf Unionsebene Art. 17 Abs. 1 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (2010/C 83/02). 
11 BVerfGE 69, 315, 355; sowie BVerfGE 56, 216, 236; 63, 
131, 143; 65, 1, 44, 49; 84, 59, 72; zum Zusammenhang 
zwischen Richtigkeitsgewähr und Gutglaubens- und 
Publizitätswirkung siehe auch Kohler, in: Münchner 
Kommentar, BGB, 6. Aufl. (2013), § 891 Rdnr. 1; Berger, 
in: Jauernig, BGB, 15. Aufl. (2014), § 891 Rdnr. 1 



 

Нотариален бюлетин бр. 2/2016 6 

 
 

НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС             
6 

верността им. Само така държавата 

може да изпълни задължението си да 

защитава основното право на 

собственост. 

За да бъдат избегнати 

неправилни вписвания, трябва да бъде 

гарантирано, че вписванията се 

извършват от оправомощени лица и 

доброволно. Ако тази проверка не се 

прави от търговския съд, трябва да бъде 

възложена на инстанция, която подлежи 

на държавен надзор, а именно една 

публична инстанция, за да бъдат 

избегнати нарушенията на основни 

права. Такива публични инстанции могат 

да бъдат на първо място други 

съдилища или административни служби. 

Законодателят в много страни-членки е 

избрал възможността да прехвърли част 

от задълженията на държавата за 

предварителен контрол и проверка 

върху нотариусите като външен, 

независим и безпристрастен орган. 

Затова не е чудно, че в рамките на 

планираното на европейско ниво 

законодателство за въвеждане на 

Европейски еднолични дружества (SUP) 

в държавите с функционираща система 

за предварителен контрол и проверка 

предвидената възможност за 

основаване на дружества по електронен 

път много трудно би се вписала в тази 

съществуваща система за 

предварителен контрол и проверка. 

Страни като Германия, Испания, Белгия 

и Австрия продължават да са против 

това предложение, но не успяха да 

съберат достатъчно гласове, за да 

наложат мнението си. Заедно с много 

други страни-членки обаче техните 

правителства успяха да защитят 

позицията си пред Европейския съвет и 

да направят участието на нотариус при 

онлайн-регистрацията задължително, за 

да бъде гарантирана възможно най-

голяма сигурност на вписванията. 

Европейският парламент също 

продължава да бъде скептичен и не е 

убеден в това, че може да бъде 

намерено решение за всички 

възможности за злоупотреби, поради 

което законопроектът от месеци не се 

придвижва и няма изгледи това скоро да 

се случи. Съдействието на нотариуса 

беше многократно подчертано в 

съответните комисии като една червена 

линия, от която не бива да се отстъпва. 

Участието на нотариусите както при 

основаване, така и при трансфер на 

дружества, и то от удостоверяване на 

документите до подаването на актовете 

в службата, поддържаща регистрите, е 

задължително условие в една голяма 

част от икономически силни страни в 

континентална Европа, които искат да 

продължат да гарантират сигурността на 

своите трансакции.   


