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екция по повод форум на Нотари-
алната камара на Република Бъл-
гария, проведен на 10 април 2016 

г. в София 
Темата, с която днес ще се 

занимаем, а именно воденето на 

регистър и лицата, подаващи заявление 

за регистрация, е комплексна, затова ще 

започна с описание на стандартен 

случай от нашата нотариална практика в 

Германия. 

Въведение 

Английско дружество с 

ограничена отговорност [company limited 

by shares] (LTD) е вписано в поземления 

регистър като собственик на недвижим 

имот в Германия и желае да закупи този 

имот. В нотариата се явява управителят 

на дружеството и представя извлечение 

от английския търговски регистър, от 

което е видно, че той и още две лица са 

вписани като директори [directors]. Както 

вече е достояние на всички, английският 

търговски регистър не се ползва с 

обществено доверие. От регистъра не 

става видно дали въобще е 

действително назначението на лицето 

като управител, дали  междувременно то 

не е било освободено от длъжността и 

всъщност не можем дори да сме сигурни 

дали тази фирма въобще съществува. 

Изпълнението на договора за покупка 

чрез вписването на купувача като нов 

собственик в германския поземлен 

регистър не би било възможно. Налага 

се набавянето на правно становище 

[legal opinion] от английски  солиситор 

[solicitor] или юрист-лингвист [Scrivener 

Notary], който трябва да изиска от 

дружеството нужната за изготвянето на 

експертизата документация, като от 

своя страна поеме отговорността за 

верността на своите изводи. Тази 

процедура е свързана с трудности, с 

ангажиране на време и преди всичко с 

големи разноски. 

  По принцип обаче процедурата е 

редовна. Все пак всеки знае, че в Англия 

няма регистър, на който може да се 

довериш. 

В Германия и в някои други 

държави – като например в Австрия, 

ситуацията е по-опростена. Там 

търговският регистър се ползва с 

обществено доверие. Това означава, че 

написаното в регистъра се смята за 

вярно. Тоест, ако в описания случай 

управителят на германско ООД е вписан 
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като такъв в търговския регистър, 

независимо дали назначението му като 

такъв е било недействително, той се 

счита за овластен с представителни 

функции. 

Както виждаме, съществуват два 

напълно различни вида търговски 

регистри, а именно такива, които служат 

само за информация, и такива, които са 

натоварени с обществено доверие. 

Какви са следствията от тези различни 

функции за нотариалната дейност, ще се 

опитам да изясня в следващите редове. 

 

Процедура по вписване със и без 

участието на нотариус 

 

1. Регистър със и регистър без 

обществено доверие 

В случай че регистър не се ползва 

с обществено доверие, а служи само за 

информация, нищо не пречи на 

компетентния орган, който го води, да 

предоставя на което и да е определено 

от него лице правомощия за подаване на 

заявления. В неговата компетентност е 

решението колко да е широк кръгът от 

тези лица и какви да са изискванията за 

проверка на тяхната самоличност. 

Всъщност дори не е необходимо такъв 

регистър да се води от самата държава 

или пък под неин контрол.  

 

В Англия например предстои, след 

публикуване във вестниците на 01 април 

тази година, да бъде приватизиран 

поземленият регистър, който, както и 

търговският регистър, не се ползва с 

обществено доверие. За това вече има 

обявен търг за обществена поръчка. 

Но ако даден регистър се ползва с 

обществено доверие, нещата изглеждат 

по друг начин. Точно заради 

общественото доверие съществува 

възможността носителят на дадено 

право, например собственикът на имот, 

да загуби това право, защото друго лице 

е вписано в регистъра като носител на 

това право. Така например в нашия 

случай, доколкото английският 

търговски регистър се ползваше с 

обществено доверие, дружеството щеше 

да загуби собствеността си върху имот в 

Германия, дори и вписаното в регистъра 

лице в действителност да не е бил 

управител. 

 

2. Състояние от гледна точка на 

конституцията 

Преди да преминем към по-

нататъшни разсъждения, как биха били 

преодолени тези проблеми, да 

погледнем какво означава от гледна 

точка на конституцията 

добросъвестното придобиване и защо 

въобще го има. 

а) Защита на собствеността 

В повечето конституции, или поне 

в демократичните, собствеността е 

защитена. Правото на собственост е 

залегнало в конституцията. Засягането 

на основни права е допустимо 

дотолкова, доколкото се прилага за 

благото на обществото и е уредено в 

рамките на закона. Със създаването на 

възможността за добросъвестно 

придобиване правовият ред, който 

допуска този вид придобиване, 
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претегляйки важността на истинския 

собственик и на защитата на 

междусубектния обмен на права, взима 

страната на второто. Това означава, 

първо, че истинският собственик може 

да загуби собствеността си от даден 

добросъвестен приобретател. Но това 

означава и че държавата следва да се 

погрижи за това, загубата на 

собственост да не става по твърде лесен 

начин. Държавата трябва да гарантира 

достоверността на информацията в 

своите регистри. Това означава, че 

паралелно със създаването на 

възможност за добросъвестно 

придобиване държавата се задължава 

спрямо своите граждани да се грижи във 

възможно най-голям обхват за 

достоверността на информацията в 

обществените регистри. Тя трябва да 

предвиди такава процедура, която да 

гарантира във възможно най-висока 

степен, че информацията в регистрите е 

вярна. И тук стигаме до същината на 

проблема: процедурата по вписване и 

овластяването с правомощие за 

подаване на заявление за вписване. 

б) Право за подаване на 

заявление 

Доколкото сме информирани, 

българският търговски регистър, както и 

германският, се ползва с обществено 

доверие. Регистърът се води от 

държавата. Освен нотариусите право да 

подават заявления имат и адвокати, и 

данъчни консултанти. Бяхме 

информирани, че в търговския регистър 

вече са били качвани от данъчни 

консултанти или адвокати 

фалшифицирани нотариални или 

частноправни актове, като например 

решение за назначение на управители. 

По този начин някой път може да се 

случи регистриране на недействителни 

управители, които биха могли да 

отнемат имуществото на дружеството. 

Тези явления са не само 

нежелателен проблем в практиката, но и 

юридически, а по мое мнение и 

конституционен проблем, тъй като е 

нарушена систематичността на закона. 

От една страна, съществува защитено от 

конституцията право на собственост. От 

друга страна обаче, държавата не е 

създала оптималните процедурни 

предпоставки, за да предотврати 

възможността това право да бъде 

загубено на основание на установеното 

по правило обществено доверие в 

търговския регистър. 

Тук по мое мнение съществува 

необходимост от законодателни мерки, 

при това стигащи дотам, че заявления да 

могат да се подават единствено от 

длъжностни лица, тоест нотариуси. 

 

3. Нотариусът като единствен 

оправомощен вносител на 

заявления 

За да бъдат спазени 

предвидените в конституцията 

процедурни гаранции, е необходимо с 

функцията за подаване на заявления да 

се оправомощават единствено лица, 

заемащи публични длъжности. Затова в 

много държави, като например 

Германия, Австрия, Италия и Испания, 

вписванията в търговския регистър се 

заявяват само от нотариуси. Същото 

важи и за вписванията в поземления 

регистър. Всъщност в споменатите 

държави в компетенцията на нотариата 
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влиза не просто чистият процес на 

вписване. Там на нотариусите се 

предоставят и много други правомощия 

от областта на дружественото право. 

А. Италия 

В Италия например за 

учредяването на дружество с 

ограничена отговорност се изисква 

нотариална заверка, като същото важи и 

за решенията относно промени в устава. 

Прехвърлянията на дялове на такива 

дружества най-малкото трябва да са 

заверени от нотариус. Договорът за 

прехвърляне на дялове се внася от 

нотариуса в търговския регистър. 

За преобразувания от всякакъв 

вид, съответно промяна на правната 

форма на дружества, сливания и 

разделяния, също се изисква 

нотариална заверка и внасяне на 

съответния акт от нотариус в търговския 

регистър. 

Б. Испания 

Подобна е ситуацията в Испания. 

За учредяването на дружество с 

ограничена отговорност също е 

задължителна заверката. Същото важи 

и за прехвърлянето на дружествени 

дялове и за решенията относно 

преобразуването на дружества. 

В. Германия 

В Германия нотариусите имат 

много широки компетенции в областта 

на дружественото право. В това 

отношение страната ни стои по средата. 

При нас има над един милион дружества 

с ограничена отговорност – това са 

английските „limited“ дружества, или 

онази правна форма, която е подходяща 

за малки и средни предприятия. За 

учредяването на такива дружества, за 

промяната на устава им, за 

преобразуването им или за прехвърляне 

на дружествени дялове се изисква 

нотариална заверка. Задължението за 

заверка при прехвърляне на 

дружествени дялове е причина за това 

нотариусът да удостоверява целия 

трансфер на такива предприятия, което 

означава не само прехвърлянето на 

собствеността върху дяловете, но и 

цялата облигационноправна сделка. 

Съставянето на такива договори е 

сложно и германският нотариус трябва 

да разполага с известни експертни 

знания. Но по този начин законодателят 

предлага на малките и средни 

предприятия, които образуват гръбнака 

на цялото национално стопанство, 

възможността да се възползват от 

висококвалифицирани юридически 

услуги на изгодни цени. 

Тъй като с поемането на 

допълнителни компетенции от 

нотариусите в областта на 

дружественото право съответните 

процеси придобиват публичност, 

достояние стават и паричните потоци, 

които лежат в основата им. Това 

позволява на държавата по-лесен 

достъп до информация относно 

престъпления, свързани с пране на пари 

и финансиране на тероризъм, а също 

така и улеснява събирането на данъци. 

Освен това така се избягват правни 

спорове, тъй като дейността на 

нотариусите не се разпростира само 

върху гарантирането истинността на 

актовете, но и самият процес на заверка 

изисква обстойно консултиране, което 

пък води до облекчаване на работата в 
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правораздаването. Правни спорове в 

Германия, произтичащи от актове с 

нотариална заверка, са изключително 

редки.  

 

4. Технически предпоставки за 

подаването на заявление 

Вписванията в регистъра днес се 

правят изключително по електронен път. 

В нотариата се създава съответният 

файл, който се изпраща в търговския 

регистър. За изпращането се изисква 

прехвърлянето на данни да е абсолютно 

сигурно. Това означава, че за 

електронните съобщения, които се 

изпращат от нотариуса до регистъра, се 

изисква криптиране „от край до край“. 

Защитата чрез криптиране на 

електронните съобщения от страна на 

нотариуса се гарантира от така 

наречения квалифициран електронен 

подпис (qeS). За поставянето на 

квалифициран електронен подпис върху 

изпращания по електронен път 

документ се изисква нотариусът да 

притежава карта за такъв подпис. 

Картите на нотариусите за 

квалифициран електронен подпис се 

изготвят и разпределят от Федералната 

нотариална камара. Така се гарантира 

такава карта да не може да попадне у 

неоправомощено лице. В картата за 

квалифициран електронен подпис се 

съдържа задължителният атрибут на 

нотариуса, който се сверява със 

съставения също от Федералната 

нотариална камара списък на 

нотариусите, като по този начин се 

гарантира, че изпращачът на 

електронното съобщение, съответно на 

електронния документ, е действащ 

нотариус. 

 

Нотариусът изпраща 

електронните съобщения, като поставя 

картата си в карточетеца и въвежда ПИН 

код, състоящ се от шест знака. По този 

начин в ежедневния процес на работа 

данните са защитени чрез 

притежаваната от нотариуса карта и 

чрез известна само на него комбинация 

от цифри (ПИН код). Администрираната 

единствено от Федералната нотариална 

камара IT платформа, от една страна, и 

възможният единствен достъп до тази 

платформа, от друга страна, осигурен на 

нотариуса благодарение на това, че 

разполага със средство (карта) и 

информация (ПИН код), гарантира 

предвид съвременното състояние на 

технологиите възможно най-висока 

степен на сигурност на данните. За 

времето от първото си прилагане през 

2004 г. до момента германските 

нотариуси не са допуснали никакви 

слабости по отношение на сигурността. 

Високата степен на защита на 

данните струва пари. Тя гарантира обаче 

надеждността на публичните регистри, 

което е задължително условие за успеха 

на нашето общество, а така също и за 

самите нотариуси. Не бива да 

подминаваме факта, че в ежедневната 

си работа разчитаме на среда, която ни 

дава сигурност. Коректно вписаните 

данни в поземления и търговския 

регистър са предпоставка за 

съставянето на коректни актове, което е 

същността на работата ни. Не на 

последно място те са живецът на цялата 

нотариална система. 
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Нотариатът като регистриращ орган 

 

1. Нотариусът като длъжностно 

лице, което води регистър 

 

Може би ще възникне въпросът 

дали има смисъл да се прехвърли върху 

нотариуса цялата процедура по 

регистрацията по начин, че самият той 

да поеме вписването в регистъра. В този 

случай функцията на съда или на друга 

институция като регистриращ орган би 

отпаднала. Тогава нотариусът би 

регистрирал сам собствените си актове. 

Доколкото ми е известно, в някои 

държави вече съществуват такива 

процедури, които са организирани по по-

различен начин. В Грузия например до 

процедурата по вписване в поземления 

регистър са допуснати само някои, а не 

всички нотариуси. Също и в Македония 

например всички вписвания в 

поземления регистър се предприемат от 

самите нотариуси. 

По принцип според мен няма 

пречки срещу воденето на регистър от 

нотариусите. Със сигурност сме поне 

точно толкова квалифицирани, колкото 

и всеки друг държавен служител в 

регистриращ орган. Бихме носили 

отговорност и за неверни вписвания. В 

този смисъл гражданите, доколкото 

разпоредбите в закона за нотариалната 

дейност регулират в достатъчна степен 

поемането на отговорност, биха били 

оневинени при грешни вписвания.  

Тук става въпрос за сценарий от 

бъдещето. Ако подобна система би се 

утвърдила, би следвало да се имат 

предвид следните съображения: 

Когато държавен служител в 

регистриращ орган допусне грешка и 

така съответно наруши законови 

разпоредби, отговорност носи 

държавата, при това неограничено. 

Когато обаче отговорност носи нотариус, 

ситуацията може да се представи по 

друг начин. Нотариусът е застрахован до 

определена сума. Над нея той отговаря 

със собственото си имущество. В случай 

че застрахователната сума се надвиши и 

личното имущество на нотариуса не 

стига за покриването на щетата, ощетен 

остава пострадалият. За покриването на 

рискове като в тези случаи голям брой 

нотариални камари, както и ние в 

Германия, поддържаме допълнително 

така наречените фондове за щети, които 

се финансират от вноските на всички 

нотариуси. 

Когато следователно освен 

функцията по регистрацията в 

търговския регистър на нотариусите 

допълнително се прехвърли и 

вписването, което те самите да правят,  

създаването на такъв фонд става 

задължително, за да се съхрани 

доверието на хората в безупречното 

осъществяване на регистрацията. 

 

2. Водене на регистри от 

нотариалната камара 

Бихме могли още повече да 

доразвием идеята да се предостави на 

нотариусите сами да правят вписвания в 

публичните регистри. Вместо да се 
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прехвърли върху нотариусите 

правомощието за непосредствено 

вписване в държавните регистри, би 

могло да се помисли върху това дали на 

нотариата да не се прехвърли не само 

правомощието за осъществяване на 

вписване, но и самото водене на 

регистър. Адресатът, на когото ще бъде 

прехвърлено това правомощие, би била 

нотариалната камара. Не съществуват 

пречки от гледна точка на 

конституцията, тъй като нотариалните 

камари не са съюзи, организирани по 

смисъла на частното право, а са субекти 

на публичното право. Така тяхната 

дейност е постоянно под контрола на 

министерството на правосъдието. 

Скъпи колежки и колеги, 

многоуважаеми дами и господа, това 

бяха моите съждения по тази обширна 

тема. Надявам се, че съм успял да ви 

представя един кратък и най-вече 

разбираем преглед на тази така 

вълнуваща ни проблематика с 

желанието да съм ви бил полезен. 

Латинският нотариат е важна съставна 

част от всеки свободен демократичен 

обществен и икономически ред. 

Прехвърлянето на съществени 

компетенции върху тази институция е 

гаранция за правната сигурност, 

ненанасянето на вреди, доверието на 

гражданите в държавните институции, а 

с това и гаранция за устойчив 

икономически растеж и социален мир. 

 
 


