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а 18.05.2017 (осемнадесети май, 
две хиляди и седемнадесета) 

година  в хотел „Палас“, Слиема , Малта, 
се проведе семинар – обучение на 
Европейската нотариална мрежа на 
тема “Практически аспекти на 
регламентите на ЕС за наследяване, 
имуществения режим между съпрузи и 
регистрирани партньорства (ЕU650 / 
2012, EU1103 / 2016 и EU1104/2016).” 
              Встъпителна реч изнесе 
нотариус д-р Даниел Джон Бугея – 
президент на Малтийския нотариален 
съвет. Присъстваха и Н. пр. д-р Оуен 
Бонни – министър на правосъдието, д-р 
Питър Грех – главен прокурор, г-н Раул 
Радой – генерален секретар на CNUE, 
Hon д-р Англу Фарругия – председател на 
Камарата на представителите. 
         Семинарът беше ръководен от 
господин Джовани Лиота, координатор 
на Европейската нотариална мрежа. 
         Темата беше ”Практически 
въпроси в рамките на Регламента за 
наследяването“, на която се разгледаха 
следните въпроси от нотариус Ричард 
Кроне, консултант по право на 
Общността, юридически факултет в 
Страсбург: Трудности, свързани с 
уреждането на брачния режим в 
контекста на наследяването; Трудности, 
свързани с пакт за наследство: 
прилагане на преходните разпоредби на 

регламента; Трудности, свързани с 
европейското удостоверение за 
наследство; Трудности, присъщи на 
обичайното право. 
Нотариус д-р Пол Писани - нотариус в 
Гозо, Малта – преподавател по 
наследство на ЕС, Малтийски 
университет, с лекция на тема 
”Регламент за наследяване на ЕС и 
практическото му действие в Малта“. 
Нотариус Хуан – Гомес - Риеско 
Табернерьо де Пас, нотариус в 
Памплона, Испания,  изнесе доклад по 
темата ”Разпространението на публични 
документи в ЕС с конкретно позоваване 
на  Регламента за наследяването / 
Регламент за имуществения режим 
между съпрузи / Регламент за 
регистрирано партньорство“. Нотариус 
Сонджа Крал, президент, Словенска 
нотариална камара, представи пред 
участващите ”Брак и граждански 
партньорства между лица от същия пол“, 
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която беше интересна и породи редица 
дискусии .  
Изпълнение на наредбата за 
наследяване съгласно Малтийския 
граждански кодекс, която се водеше от 
д-р Кристиан Фалцон Серии, 
Канцелария на главния прокурор.  
Темата на Сесия 6 беше ”Предвиденото 
въздействие и прилагане на 
регламентите за имуществения режим 
между съпрузите и регистрираните 
партньорства“, която се ръководеше от 
д-р Маурицио Кордина, Служба на 
главния прокурор. 
 На 19 май 2017 г. във Валета (Малта) се 
състоя среща на CNUE (Съвета на 
нотариусите към ЕС) относно 
Европейската нотариална мрежа.  
Срещата беше по повод Партньорско 
споразумение относно Европейската 
нотариална мрежа с Европейската 
комисия за безвъзмездна финансова 
помощ за оперативни нужди за 2014-
2015 г. Тя бе ръководена от г-н Даниел 
Бугея, президент на Малтийския 
нотариален съвет, представител на 
Президентството на Малта за Съвета на 
ЕС, г-н Джовани Лиота, координатор за 
Европейската нотариална мрежа, г-н 
Марк Уилмус, председател на работната 
група за обучение към CNUE, и г-н Раул 
Радой, генерален секретар на CNUE. 
Обсъдено беше създаването на 
специфична обучаваща работна група 
на CNUE :  Политика на ЕС и 
възможности на CNUE в областта на 
обучението. Анализиране и рамка на 
Покана за предложения за 
безвъзмездни финансови средства за 
дейности в подкрепа на проекти за 
правно обучение, покриващо 
гражданското законодателство, 
наказателно право или основни права . 
Предложение за CNUE стратегия 

(търсене на партньори за ръководен 
комитет, изготвяне на модел за 
проектни предложения посредством 
близки консултации с работна група по 
”Семейно право“, цели и резултати и 
др.). 
     Презентиране, актуализиране и 
промотиране на инфраструктурата на 
Европейската нотариална мрежа. 
Правно съдържание (Контролен списък 
за семейство, Формуляр за повторна 
проверка, Наръчник-наблюдател) и 
актуализации, Добра практика и 
научени уроци/ Актуализиране на 
административните и финансови 
аспекти на Европейската нотариална 
мрежа. 
  Предвидена е безвъзмездна 
финансова помощ за оперативни 
дейности на Европейската нотариална 
мрежа и работна програма за 2017 г. 
Всички представители обсъдихме 
структура и предоставяне на 
Безвъзмездна финансова помощ за 
оперативни нужди / Работна програма на 
Европейската нотариална мрежа за 
2016 г./ календар / персонал / 
разпределение на задачите и 
методологията / Координиране с 
работните групи на CNUE / оперативни 
аспекти . За реализацията на  този нов 
софтуер, за който се предвиждат 
средства в размер на 20 000 евро помощ 
от Европейската комисия. Предвижда се 
създаване на работна група във всяка 
една държава, като в този проект 
участват 22 страни .  
Вътрешна свързаност на компонентите 
от инфраструктурата на Европейската 
нотариална мрежа с други инструменти 
на CNUE, базирани на 
информационните технологии. 
Промотиране и използване сред 
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нотариусите на Европейската 
нотариална мрежа. 
IT резултати - Завършване и 
гарантирано подходящо функциониране 
на новата платформа , като за  
реализацията й се предвиждат средства 
в размер на 20 000 евро помощ от 
Европейската комисия . Хостинг, 
актуализация и сигурност на новата 
платформа на сървърите. Осигуряване 
на поддръжка, подпомагане на 
потребителите, удобство за ползване от 
потребителите на множество видове 
устройства. През 2017 г.  ще се добавят 
нови функции включително инструмент 
за анализиране за централизирано 
оценяване на 
потреблението,  
адаптиране на 
онлайн документите 
на Европейската 
нотариална мрежа . 
 Нов раздел за 
„специализирана 
мрежа“ от 
Платформата на 
Европейската 
нотариална мрежа 
(в областта на 
безсрочни пълномощни/завещания – 
вулнерабилни проверки) Нов форум за 
дискутиране на безсрочни 
пълномощни/завещания. 
По-нататъшно разработване на Правен 
наблюдател/ Наръчник за Европейска 
нотариална практика . Завършване на 
„национално ниво“ на съпружеска 
собственост и регистрирани съдружия 
(Регламенти на ЕС № 1103 и № 1104 от 
24 юни 2016 г.). Разработването на нов 
раздел от ЕС Регламент № 1191 от 6 юли 
2016 г. за свободно движение на 
публични документи.  

      Създаване на нов контролен списък 
от документи, които ще се 
възпроизведат, за използване от 
гражданите и нотариусите в областта на 
придобиване на недвижими имоти в 
чужбина. Създаване на нов двуезичен 
универсален формуляр за повторна 
проверка за приложимия закон / избор 
на закон, създаване на нов уебсайт/база 
данни за пробационната стойност на 
автентичните инструменти, използвани 
при различни трансгранични 
производства в ЕС (Официално 
хранилище на пробационна стойност на 
автентични инструменти в ЕС – 
ORPAEU), създаване на приложение за 

граждани – 
Вадемекум за 

подготвителните 
стъпки преди 

потенциална 
ситуация на 

неправоспособност 
и/или възникването 
на ситуация на 
неправоспособност. 

Актуализирани 
фактически листи за  
Двойките на 

Европейската уеб страница (съгласно 
очакваните промени в националните 
семейни законодателства на Малта и 
Словения). 
     Организиране на работата за 
подготвяне на предложението: 
Дефиниране на концепцията за нов 
проект към нов 4-годишен рамков 
договор за партньорство за Европейски 
мрежи, активни в областта на 
улесняването и промотирането на 
правно сътрудничество по граждански 
и/или наказателни въпроси. 
Функционални аспекти на мрежата – 
свързани с работата на събеседника и 
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достъпа до информация - Валоризация и 
оптимизация на мисията и функциите на 
събеседника във връзка с 
бенефициентите – нотариуси и 
посредством максимално използване на 
функциите на инфраструктурата на 
Европейската нотариална мрежа. 
    Малта има един от най-старите 
нотариати. За участниците от 
Малтийската нотариална камара най-
любезно се предложи и специална 
програма  посещение на най-стария 
нотариален архив в Европа , в който се 
съхраняват документи от времето на 
Малтийския орден и от робството,  

отворен специално за нас. Регистрите 
съдържат богата информация относно 
живота на местното население в Малта 
по времето на рицарите , както и 
записването  на правните и 
имуществени отношения. Най-старият 
регистър датира от 15-и век. Обиколка - 
разходка във Форт Сант Анжело – щаб на 
рицарите на Св.Йоан в Биргу, бижуто в 
короната на войните на малтийските 
острови . 
                                                                                                 
                                                                                             
НОТАРИУС СИЙКА МИЛЕВА  
 
 
 


