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>> Политическа организация, представляваща 22-те нотариатa-
членки в техните дела, свързани с европейските институции: 

• Oфициален говорител, представляващ нотариалната професия 
• Осигурява ефестивно сътрудничество с ЕС и институциите 
• Приема и защитава общи позици 

>> Повишава обществената осведоменост що отнася до ролята на 
нотариусите в Европа – превантивно правосъдие 

>> Подкрепа на трансграничното сътрудничество измежду 
националните нотариални камари и европейските нотариуси  

 

CNUE



Нотариусът – история 

« LEX EST QUOD NOTAMUS »  (J.-B. Santeul) 
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Еволюция - Настояще

Примери: 
• Автентични инструменти в дигитален формат 

(ФРАНЦИЯ) 
• Публични дигитални регистри (РУМЪНИЯ)
• Сигурен дигитален трансфер на документи/ 
електронни подписи (EUFides) 

• Нотариални услуги от дистанция (ЛАТВИЯ, 
ЕСТОНИЯ, БЕЛГИЯ и др.)



Бъдеще < Цифровизация > 

Актуализация:  
 if x = нотариус и време = 2030  
 var x (време)  

Нов ред:  

<< Code est quod notamus >>  
 



Принос на CNUE за подсигурена в бъдещето 
нотариална професия в контекста на ЕС:   

>> ИТ базирани способи за 
информиране & сътрудничество  
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 ИТ базирани способи за 
информиране и 
сътрудничество в 

трансграничен контекст 
(ЕС)

Информационни 
уебсайтове за 
нотариуси и 
граждани

Способи на 
CNUE за 
нотариусите - 
Еропейска 
нотариална 
мрежа (ENN)
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Двойките в Европа
www.couples-europe.eu

Наследяванията в 
Европа
www.successions-europe.eu

Купуване на имот в Европа
www.buyingmyhome.eu

Автентични актове в 
Европа
www.authentic-acts.eu

Уязвимите лица в Европа
www.the-vulnerable.eu

Полезни сайтове на CNUE

http://www.authentic-acts.eu/
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>> Достъпна информация за националното законодателство по 
отношение на режими на съпружества имуществена общност и 
регистрирани партньорства 

>> Предоставя информация за 27 държави-членки на ЕС 

>> Достъпен на 22 официални езика на ЕС 

>> Прави референция към националното законодателство за 
повече информация 

Двойките в Европа: 
www.couples-europe.eu

http://www.couples-europe.eu/
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>> Пълен преглед на правната защита за непълнолетни и 
пълнолетни лица в 22 държави 

>> Сайтът е достъпен на 4 езика: немски, английски, испански и 
френски

>> Надеждна  и разбираема информация за всички 
(практикуващи и граждани) 

Уязвимите лица в Европа:  
www.the-vulnerable.eu 

http://www.couples-europe.eu/
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Eвропейски указател на 
нотариусите
www.notaries-directory.eu
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01 МРЕЖА НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Мрежа от координатори представляващи 22 държави 

Вашият национален координатор е на разположение, за да 
Ви предостави практическа информация във връзка с 
Вашите казуси с трансграничен елемент
Дигитален обмен на информация в сигурната 
онлайн платформа на ENN 

01

02

03

17

04 Обучения по трансгранични нотариални дейности
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ENN предлага онлайн, сигурна, мултиезична и 
мултифункционална инфраструктура за 

всички нотариуси на ЕС

Cпособи за комуникация и обмен на 
информация
измежду нотариуси и координатори

19

Правна информация и датабази

Мрежа на координаторите  
На Ваше разположение при въпроси с 

трансграничен елемент 

Практически способи за казуси с 
трансграничен елемент 
на Ваше разположение
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Повече от 2,000 нотариуси вече са се 
регистрирали в платформата: 

www.enn-rne.eu 

http://www.enn-rne.eu/


ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ИЗМЕЖДУ 
НОТАРИУСИ И КООРДИНАТОРИ

Комуникационен интерфейс за въпроси и отговори

Система за видео конференция за обмен на информация с 
колегите Ви в сигурна среда

01

02
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Двуезични формуляри за запитване за обмен с 
чуждестранни нотариуси на информация за 
пълномощни, брачни споразумения, завещания, 
паспорти на юридически лица и др.

Тематични обучения за комуникация и дискусии онлайн

04

03



22



23



24



25

ПРОВЕРКА НА ПЪЛНОМОЩНИ

>>
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ПРАКТИЧЕСКИ СПОСОБИ И ДАТАБАЗИ НА 
ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Контролен списък за документи:
•  Какви документи изисква чуждестранният нотариус за международно наследяване? 

•  Разберете какви документи се изискват, когато една компания възнамерява да учреди дъщерно 
дружество в държава-членка.

01

02

27

Европейската карта за удостоверяване информира за критериите що се 
отнася до формалната валидност на документи, идващи от друга държава от 
ЕС, напр.

•  Задължителен ли е автентичният инструмент? 

•  Достатъчно ли е частното споразумение? 

•  Необходимо ли е удостоверяване на подписа?



28



ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Интерактивни европейски регулации за практикуващи 
юристи относно:

Режими на съпружеска имуществена общност: 
https://www.enn-rne.eu/interactiveRegulation/1103

Регистрирани партньорства:  
https://www.enn-rne.eu/interactiveRegulation/1104

02

03

27







Практически наръчници 
обясняват подробно и 
на родния Ви език 
европейските 
разпоредби относно 
международното 
наследяване, режимите 
на съпружеска 
имуществена общност и 
регистрираните 
партньорства, публични 
документи и др.
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01

Резюмета от държавите-
членки що се отнася до 
прилагането на 
разпоредбите на ЕС

02



Отидете на www.enn-
rne.eu

30

Как да се регистрирам? 

Изберете “Нов 
профил” в менюто 

Попълнете 
регистрационната 
форма

Имейл с потвърждение е 
изпратен с Вашето 
потребителско име и парола

Влезте в платформата!
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КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ? N.B.

Само нотариуси, практикуващи в една от 22-те страни- 
членки на CNUE, имат достъп до платформата

Въведете Вашите данни за контакт, както е посочено в 
Европейския указател на нотариуси 
(www.notaries-directory.eu)

Всеки път, когато влезете, ще бъде генериран ПИН 
код за сигурност, който ще бъде изпратен на Вашия 
имейл адрес, за да се гарантира защитен достъп



Avenue de Cortenbergh, 120 - 1000 Brussels  
Phone: +32 2 513 95 29,  email: info@cnue.be, website: enn-rne.eu

 

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ НА:
WWW.ENN-RNE.EU

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
r.radoi@cnue.be

The project “M-ENN 2021, European Notarial Network” is co-financed by the Justice Programme of the 
European Union JUST-NETW-OG-2020 under the Specific Agreement number: 101034152 


