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важаеми колеги, 
 

Бих искал да Ви информирам, че в 
качеството си на председател на Съвета 
на нотариусите взех участие в 
състоялото се на 14-ти ноември 2019 г. 
Общо събрание на Съвета на 
нотариатите на ЕС (CNUE) в Брюксел, 
Белгия.   
Събранието беше открито с реч на 
председателя Пиер-Люк Вожел, който 
приветства новите председатели на 
австрийския и италианския нотариат,      
г-н Умфер и г-н Джулиани, които 
участваха в Общото събрание за първи 
път. След това Вожел направи анализ на 
годината си като председател, белязана 
от европейските избори и Брекзит. Той 
докладва за последните си политически 
срещи като представител на CNUE, 
включително поредица от заседания в 
продължение на два дни в Европейския 
парламент с Жан-Батист Матей, 
френски посланик в Съвета на Европа и 
с около десетима депутати, длъжностни 
лица и политически съветници. След 
това той обясни, че се е запознал с г-жа 
Лаура Матанен от постоянното 
представителство на Финландия в ЕС. 
Тази политическа дейност ще продължи 
с публикуването на рубрика със 
становища  на CNUE в пресата след 
влизането в длъжност на новите 
комисари. Също така потвърди 
решимостта на новата Комисия да 
инвестира много силно в цифровия 

сектор. Акцентът е бил поставен и върху 
борбата срещу изпирането на пари и 
открояването на  нотариалната 
професия от тази на адвокатите. Освен 
това председателят сподели, че се е 
срещнал с хърватския министър на 
правосъдието на 25-годишнината на 
хърватския нотариат. Той благодари на 
за поканата на юбилейната среща, както 
и на белгийския и италианския нотариат 
за поканите за съответните им конгреси. 
Председателят Вожел също сподели 
няколко прозрения за вътрешното 
функциониране на CNUE. Той подчерта, 
че трябва да се осигури непрекъснатост 
на действията между общите събрания и 
именно Бордът следва да гарантира 
това. По отношение на 
функционирането на работните групи, 
той посочи, че на това заседание ще 
бъде получен първи доклад от 
директорите, отговарящи за всеки 
клъстър. Той обаче посочи, че все още е 
твърде рано да се направи оценка, което 
ще бъде възможно само за около десет 
месеца в края на експерименталния 
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период. И накрая, той подчерта и друга 
основна тема, близка до сърцето му, 
която беше новите технологии, 
позовавайки се на добрите практики, 
представени на 13 ноември 2019 г. по 
време на Шестия форум по футурология 
на CNUE. Именно CNUE трябва да бъде 
основна фигура в процеса на цифровата 
трансформация на нотариатите. Според 
председателя, CNUE трябва да изиграе 
своята роля в популяризирането и 
споделянето на новите технологии. 
Председателят заяви, че съществува 
риск министерствата на правосъдието 
да възложат нови задачи на нотариусите 
и че министерствата на икономиката 
няма да им позволят да получат 
справедливо възнаграждение. В това 
отношение CNUE трябва да изпълнява 
ролята си на координатор чрез 
насърчаване на обмена на информация 
и хармонизиране на действията за 
запазване на икономическия баланс на 
нотариалната дейност. Накрая той 
призова да се подчертае 
несъгласуваността на европейските 
институции, когато те атакуват основите 
на статута на нотариусите, чиято 
подкрепа те ценят при изпълнението на 
политиката им за намаляване на 
работата на съдилищата или в борбата 
изпирането на пари. В края на речта си 
председателят Вожел благодари на 
Борда за извършената работа и 
конструктивната атмосфера.  
Председателят Вожел представи 
политическите, законодателните и 
административните новини и развития 
на нотариатите членки на CNUE. 
Председателят Вожел също изтъкна, че 
обсъжданията относно тарифите ще 
бъдат съществена част от първото 
заседание на работната група по статута 
и регламентите, която ще се проведе в 

Париж на 12 декември 2019 с президент 
нотариус Димитър Танев от България.  
Австрийските нотариуси посочиха, че 
след парламентарните избори се 
формира ново правителство. 
Австрийският нотариат е приел 
възможността да представи идеи за 
бъдеща политика в областта на 
правосъдието. Цифровизацията и 
намаляването на работното 
натоварване на съдилищата следва да 
бъдат важен фокус от тази нова 
политическа фаза. Гръцкият нотариат 
подчерта сътрудничеството си с 
Министерството на финансите в 
контекста на данъчното облагане на 
сделките с недвижими имоти. 
Италианският нотариат съобщи, че сега 
участието на нотариус е задължително 
за някои предварителни договори за 
продажба на недвижими имоти между 
предприемач и потребител. Хърватският 
нотариат припомни на членовете 
приоритетите на предстоящото 
хърватско председателство на 
Европейския съюз. И накрая, 
председателят Вожел даде 
допълнителна информация за 
нотариата на Северна Македония, като 
привлече вниманието към подкрепата, 
предоставена за нотариата от комисаря 
Хаан. 
По време на Общото събрание на 14-ти 
ноември беше избрано ново 
ръководство. Георгиос Рускас, гръцки 
нотариус, бе избран за председател на 
CNUE за 2020 г. Г-н Адам Тот, унгарски 
нотариус, бе избран за заместник-
председател на CNUE за 2020 г. Общото 
събрание потвърди назначаването на 
директорите на Борда за 2020 г.: от 
немския нотариат - председателят Йенс 
Борман,  от испанския нотариат - г-н 

https://notary-chamber.bg/sites/default/files/shesti_forum_po_futurologiya_-final.pdf
https://notary-chamber.bg/sites/default/files/shesti_forum_po_futurologiya_-final.pdf
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Алваро Лукини Матео, от полския 
нотариат - председателят Мариуш 
Вимецки, от хърватския нотариат - 
председателят Звиездана Рауш-Клиер и 
от естонския нотариат – председателят 
Мърл Саар-Йохансон. Г-н Раул Радой, 
генерален секретар, бе упълномощен да 
подпише формулярите, предназначени 
за публикуването на директорите в 
приложенията към белгийския 
Държавен вестник, съдържащ 
извлечения от тези протоколи, както и 
всеки документ, необходим за тази цел. 
Новоизбраният председател за 2020 г. 
благодари на всички нотариати за 
доверието и подкрепата им, тъй като 
гръцкият нотариат  е успял да излезе от 
кризата именно с подкрепата на 
европейския нотариат. През 2020 г. 
Председателят Рускас иска да работи в 
същата посока като сегашното френско 
председателство, търсейки нови 
възможности за нотариалната професия 
в области като гражданското право, 

борбата срещу изпирането на пари и 
дружественото право. Цифровите 
решения трябва да бъдат 
облагодетелствани както при 
прилагането на инструмент за борба с 
изпирането на пари, така и в областта на 
дружественото право. Председателят 
Рускас също благодари на четирите 
големи нотариати за способността им да 
защитават бъдещето на европейския 
нотариат, като същевременно подчерта, 
че приносът на малките нотариати е 
също толкова важен за еволюцията на 
професията. Заместник-председателят 
на Комисията е подчертал с емоция 
важността на факта, че по време на 
мандата си председателството ще се 
проведе за първи път от нов нотариат 
член на CNUE и  е уверил президента 
Рускас за пълната му подкрепа. Следва 
да се защити стойността на професията, 
автентичния нотариален документ, 
прякото изпълнение и статутът и ролята 
на нотариусите. 
   След това думата беше дадена на  
генералния секретар, който представи 
отчета за разходите на CNUE към 31 
октомври 2019 г., който a priori би 
позволил излишък от над 100 000 евро в 
края на годината за CNUE. В искането на 
председателя Вожел да узнае размера 
на действителния резервен фонд на 
CNUE, генералният секретар отговори, 
че общият излишък след Общото 
събрание в Сен Мало, възлиза на 300 
000 EUR. Излишъкът за 2019 г. ще бъде 
добавен към тази сума. Председателят 
Вожел приветства доброто управление 
на бюджета от генералния секретар и 
прикани бъдещите комисии да обмислят 
потенциалното разпределение на тези 
средства. 
Председателят Вожел припомни 
решението на Общото събрание на Сен 

Председателят на СNUE за 2019 г. – г-н 
Вожел (в дясно) и новоизбраният 

председател на Съвета – г-н Рускас 
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Мало да се създаде работна група, която 
да разгледа искането на латвийския 
нотариат да  се преразгледат 
категориите за размера на членския 
внос на членовете на CNUE. Тогава 
група, формирана от френското, 
гръцкото и унгарското председателство, 
пое въпроса и изготви предложение за 
Борда, който се срещна на 9 Октомври 
2019 г. в Брюксел. Беше достигнат 
консенсус между трите председателства 
около принципите на солидарност и 
отговорност. Бордът одобри този 
консенсус, като предложи на Общото 
събрание, въз основа на случая от 
Латвия, следните ръководни принципи, 
когато един нотариат се сблъсква с 
трудности при плащанията: „Нотариат в 
затруднение може да представи досие 
пред Борда, с което се иска отлагане на 
плащането и/или изплащането на 
вноски. За докладчик по преписката ще 
бъде назначен директор. Въз основа на 
доклада на назначения директор Бордът 
за преструктуриране ще подготви 
предложение за решение на вниманието 
на Общото събрание. Фондът за 
солидарност ще покрие отложеното 
плащане за необходимото време. 
Предложено е фондът да бъде около 30 
000 EUR (сума, която подлежи на 
приспособяване според нуждите) и да 
бъде съставена от част от резервния 
фонд на CNUE.“ Люксембургският 
нотариат посочи, че неизплащането на 
вноските е добре познат проблем в 
рамките на Международния съюз на 
нотариатите (UINL). UINL обаче не е 
създал фонд за солидарност, но 
предвижда санкции в случай на 
неплащане (като се започне от 
спирането на правата на глас, до 
изключването на член). Досега не са 
били налагани никакви наказания. След 

това той повдигна въпроса дали 
санкциите са били разгледани на 
равнището на CNUE. Представителите 
на люксембургския нотариат също 
попитаха дали са налице конкретни 
критерии, които да направляват 
решението на Борда за 
преструктуриране и на Общото 
събрание в случай на искане от нотариат 
при затруднения в заплащането. 
Председателят Вожел обясни отново 
процедурата, като подчерта, че 
солидарността следва да се основава на 
обективни елементи, които биха били 
поискани от директора, отговарящ за 
случая. Освен това окончателното 
решение винаги ще зависи от Общото 
събрание. Вожел изтъкна обаче, че ще 
бъде трудно да се предвидят всички 
сценарии, но важното е да се намери 
решение за всеки отделен случай. 
Според малтийския нотариат 
ръководните принципи, представени на 
Общото събрание, осигуряват 
достатъчно гаранции за намирането на 
балансирано решение. И накрая, 
латвийският нотариат, като приветства 
създаването на фонд „Солидарност“, 
подчерта, че създаването на този фонд 
няма да предостави желаното решение 
на искането му за постоянно изменение 
на категорията на плащанията. Общото 
събрание утвърди следните ръководни 
принципи, когато един нотариат има 
затруднения с плащането, с 21 гласа „за“ 
и един „въздържал се“, както следва: 
„Нотариат в затруднение може да 
представи досие пред Борда, с което се 
иска отлагане на плащането и/или 
изплащането на вноски. За докладчик по 
преписката ще бъде назначен директор. 
Въз основа на доклада на назначения 
директор Бордът за преструктуриране 
ще подготви предложение за решение 
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на вниманието на Общото събрание. 
Фондът за солидарност ще покрие 
отложеното плащане за необходимото 
време. Предложено е фондът да бъде 
около 30 000 EUR (сума, която подлежи 
на приспособяване според нуждите) и да 
бъде съставена от част от резервния 
фонд на CNUE.“ 
Що се отнася до еволюцията на 
Европейската нотариална мрежа, 
председателят Вожел припомни 
анализа на унгарския нотариат и 
различните етапи на консултациите, 
изпълнявани на всички нива през цялата 
година. Той припомни също така 
решението на Борда от октомври 2019 г. 
да извърши проучване на 
осъществимостта на възможността за 
допълване на услугите, предоставяни 
понастоящем, като поставя нотариусите 
да търсят правни съвети във връзка с 
институциите, които биха могли да го 
предоставят, без това да представлява 
опасност за съфинансирането от страна 
на Европейската комисия. След това 
думата бе дадена на координатора г-н 
Лиота. Г-н Лиота започна с повторното 
проследяване на историята на мрежата, 
която е моделирана по примера на 
Европейската съдебна мрежа и факта, 
че към днешна дата нотариалната 
професия все още е единствената 
професия с мрежа от професионалисти, 
организирана със събеседници и 
платформа. Според координатора броят 
на ползвателите очевидно трябва да се 
увеличи, а комуникацията по мрежата и 
информацията за нотариусите следва да 
се засилят в съответствие с този 
дългосрочен проект. Координаторът на 
ЕС благодари на унгарския нотариат за 
анализа и предложението да се 
анализира осъществимостта на 
услугата, като същевременно подчерта, 

че е от съществено значение да се спази 
ангажиментът му към Европейската 
комисия в контекста на 
съфинансирането. Белгийският 
нотариат подчерта стратегическото 
значение на тази уникална мрежа от 
нотариуси в контекст, който все повече 
се характеризира с международни 
ситуации. Той изрази подкрепата си за 
предложения процес на реформи. Що се 
отнася до преразглеждането на 
насоките, което счете за уместно, 
белгийският нотариат счете за важно да 
включи координаторите на мрежата. 
Генералният секретар оцени 
резултатите от работата по 
консултацията и по-специално 
предложението за поддържане на тясно 
сътрудничество с европейските 
институции в контекста на програмите. 
Той също информира членовете, че 
Европейската комисия вече е 
потвърдила безвъзмездните средства 
за мрежата за 2020 г., като има предвид, 
че рамковото споразумение обхваща и 
2021 г. В този контекст генералният 
секретар посочи, че броят на 
потребителите варира значително от 
един нотариат до друг. И накрая, 
генералният секретар обърна внимание 
на необходимостта от реформиране на 
насоките от страна на координаторите с 
подкрепата на нотариалните институти, 
за да се гарантира високото качество на 
отговорите, предоставени в рамките на 
мрежата.  
Председателят Вожел припомни, че 
позицията на бъдещ комисар по 
въпросите на правосъдието и 
потребителите ще се заеме от г-н Дидие 
Рейдерс, както и от заместник-
председателя на Комисията по 
въпросите на правосъдието, г-жа Юрова, 
в предходния законодателен орган. 
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Според белгийския нотариат, 
назначаването на г-н Дидие Рейдерс за 
член на Комисията, отговарящ за 
правосъдието, е добра новина. 
Думата след това беше дадена на екипа 
CNUE, който представи проекта на 
документ за позиция, представен от 
работната група за социално 
осигуряване на настоящото Общо 
събрание. Този проект за позиция беше 
в отговор на съобщение на 
Европейската комисия, целящо да 
улесни вземането на решения на 
равнището на Съвета на ЕС по 
въпросите на социалното осигуряване и 
предложи преминаване от настоящия 
принцип на единодушие към принципа 
на квалифицираното мнозинство. 
Работната група за социално 
осигуряване на CNUE предложи да се 
запази принципът на единодушие, като 
се имат предвид особеностите и 
националните традиции в тази област. 
Австрийския нотариат изрично подкрепи 
този проект на становище, който 
отразява и позицията на всички 
свободни професии в Австрия. 
Единодушно се прие документът, 
изготвен от работната група за социално 
осигуряване на CNUE относно 
вземането на решения в Съвета на ЕС 
по въпросите на социалната сигурност.  
В заключение, екипът на CNUE, начело 
с генералния секретар благодари на 
председателя Вожел от името на всички 
нотариати-членове на CNUE, както и на 
новоизбрания председател Рускас. 
Нотариус Вожел пък от своя страна 
благодари на Общото събрание, 
членовете на Борда и екипа на CNUE за 
добре свършената ефективна работа по 
време на мандата му.  
В рамките на заседанието имах 
възможността и удоволствието да 

комуникирам с колеги от цяла Европа 
както и да придобия актуална 
информация за процесите в 
професията. Потвърдих участието си в 
събранието, което ще организира новият 
председател  Рускас през февруари 
2020 г. в Солун. Също така взех участие 
в изложбата, организирана от CNUE, на 
име  "Еurope enacted" на нотариални 
актове и автентични документи в 
Европейския парламент. В заключение 
обсъдих с екипа на CNUE 
възможностите за съфинасиране от 
Европейската комисия  на нотариален 
проект в областта на защитата на 
личните данни.  Информирах колегите, 
че българският нотариат е първият 
изработил Кодекс за поведение при 
обработване на личните данни от 
нотариусите и Нотариалната камара на 
Република България и същевременно 
поех ангажимент същият да бъде 
преведен и предоставен на комисията, 
която анализира и разработва общи 
правила за нотариусите в Европа що се 
отнася до Общия регламент относно 
защитата на данните (ОРЗД). 
 
  
С уважение,  
   
КРАСИМИР АНАДОЛИЕВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА 
НОТАРИУСИТЕ  
 

https://www.notariesofeurope-exhibition.eu/

