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а 15-16 юни 2018 г. се състоя
Пленарно заседание на Съвета на
нотариатите на ЕС (CNUE) в
Берлин. На 15 юни 2018 г. беше открито
Пленарното заседание с поздравително
слово на председателя Мариус Колер,
както
и
от
председателя
на
Нотариалната камара на Федерална
република Германия и г-жа Кристине
Вирц,
държавен
секретар
във
Федералното
министерство
на
правосъдието. След откриващите речи
последва установяване наличие на
кворум и приемане на предложения
проект на дневен ред. Представителите
на европейските нотариати гласуваха
единодушно
за
приемането
на
протокола
от
пленарното
Общо
събрание на CNUE, проведено на 23
март
2018
г.
Обръщението
на
председателя
Колер
относно
състоянието на Съвета на нотариатите
на ЕС бе поднесено на колегите в
стегнато резюме, като даде ясна и
конкретна
информация
относно
предизвикателствата
и
новите
хоризонти пред професията, събитията,
в които е взел участие в рамките на
второто тримесечие от своя мандат.
В рамките на първата точка от Дневния
ред някои от председателите на
държавите членки накратко се изказаха
относно ситуацията в съответните им
нотариати.
Г-н
Калво
Видал,
представител на Испания, заяви, че след

предишния период, изпълнен с много
законодателни промени - положителни
за испанските нотариуси, тъй като са
придобили широк спектър от нови
компетенции, особено от Закон 15/2015
от 2 юли относно извънсъдебното
производство. Най-актуален е Закон за
транспониране на Директива 2014/17/ЕС
от 4 февруари 2014 г. относно
договорите за потребителски кредити за
жилищни недвижими имоти, който се
обсъжда в парламента. Основен аспект
на този закон е да се гарантира
доверието
на
потребителите.
Нотариусите ще играят ключова роля за
постигането на тази цел, като се
намесват на етапа преди сключването
на договора, като гарантират, че
потребителите получават своевременна
и персонализирана информация преди
сключването на договора за кредит, за
да могат да сравняват и разсъждават
върху характеристиките на кредитните
продукти. Представителката на Малта гжа Агиус Феруджия обърна внимание, че
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са внесени изменения по отношение на
етичния кодекс за нотариусите заедно с
множество други законодателни актове,
насочени към усъвършенстване на
настоящото
им
нотариално
законодателство, за да отразяват подобре нуждите на обществото. Като
негативен аспект посочи Закона за
съжителството. Законът, който е бил
обнародван, е фундаментално различен
от проектозакона, който Нотариалният
съвет е внесъл със своите предложения
за изменения. Настоящият закон
поставя сериозни опасения относно
валидността на някои публикувани
актове и създава различни случаи на
несигурност.
Следователно
предложението беше представено и
одобрено от Нотариалния съвет на
Общо събрание през януари, с което е
било решено, че няма да бъдат
публикувани актове за съжителство или
каквито и да било съвети по този въпрос,
докато законът не бъде адекватно
изменен, за да бъдат отстранени
недостатъците му. Освен това съветът
за съжаление е отбелязал, че има обща
и системна липса на консултации, преди
отделите и министерствата да променят
политиките, подзаконовите актове и
законите, които засягат пряко тяхната
работа и професионализъм. Що се
отнася до Белгия, г-н Бомбеек уточни, че

в момента Белгия е в предизборен
период с оглед на общинските избори
през м. октомври, като това вече
създава политическо напрежение, също
и в нотариалната сфера, в частност
дебати за нотариални такси. Г-н
Бомбеек информира, че министърът на
правосъдието е назначил експерти за
юридическите професии (нотариуси,
адвокати, съдебни изпълнители и
корпоративни адвокати). Министърът е
планирал да представи политическия си
план през лятото на 2018 г., като е
стартирал голям брой инициативи с
интерес за нотариата. Понастоящем
следните теми все още са предмет на
политически дебати в парламента и
правителството:
гражданско право
(цифровизация
на
гражданското
състояние, съсобственост, осиновяване,
право
на
залог,
посредничество,
съвместно договаряне, развод по
взаимно съгласие, брачно право) и
дружествено право (изменение на
Кодекса на дружествения закон и
стандартизиране
на
търговския
регистър). Унгарците информираха, че
след проведените избори на 6 април
2018 г. най-вероятно съставът на
правителството и партиите, които
участват в него, ще остане същият. Що
се отнася до ситуацията в Литва, г-н
Салтаускиен информира, че министърът
на правосъдието е подал оставка, като
все още не е определен нов министър.
Наред с това Съветът по конкуренция на
Република Литва провежда разследване
относно съответствието на действията
на нотариусите и на нейния колегиален
орган (Президиум) с изискванията на чл.
5 от Закона за конкуренцията на
Република
Литва
(национален
еквивалент на чл. 101 от ДФЕС).
Разследването е стартирало въз основа
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на подозрение, че членовете на
Камарата и Президиума са сключили
антиконкурентно споразумение, като са
издали препоръки относно практиката
за ценообразуване, приложими към
отделните нотариуси и които биха могли
да ограничат конкуренцията между
нотариусите. Към настоящия момент
Нотариалната камара на Литва обжалва
решението на Съвета по конкуренция.
Представителят на Словакия заяви, че
имат нов министър на правосъдието,
като се полагат усилия за придобиване
на нова компетентност под формата на
издаване на извлечения от регистъра на
организациите с нестопанска цел
понастоящем в законодателния процес.
Приети са и нови задължения за
нотариусите
в
областта
на
предотвратяването на използването на
финансовата система за целите на
изпирането на пари или финансирането
на тероризъм - изменението на закона е
влязло в сила на 15 март 2018 г. Г-н
Борман, председател на германския
нотариат, уточни, че е формирано ново
правителство и е определен нов
министър
на
правосъдието
от
социалдемократическата партия, т.е.
същата партия като на неговия
предшественик, като тази промяна не се
очаква да има влияние върху нотариата.
В рамките на т. 2 от Дневния ред, думата
беше дадена на генералния секретар на
организацията, г-н Раул Радой, който да
представи своя доклад и да представи
изпълнението на бюджет 2017 г. и
проекта на бюджет 2019 г. Г-н Радой
разясни, че официалните числа са тези,
които се съдържат във финансовите
анализи и балансите, изготвени въз
основа на белгийската счетоводна
система и аналитичния счетоводен план
на CNUE. Те показват реална печалба от

CNUE в размер на 231 хил. евро и се
представят за одобрение от органите на
CNUE. Като цяло спестовната политика
е позволила реализирането на печалба
за CNUE, която ще допринесе за
възстановяване
на
резерва
на
асоциацията и за финансиране на
амбициозни проекти и дейности. Същият
ще
бъде
и
случаят
с
новия
проектобюджет за 2019 г., представен за
одобрение. Бюджетът за 2019 г. се
основава на категориите разходи
(аналитични категории). Всяка от
категориите съдържа поредица от
разходи, изброени неизчерпателно, в
съответствие с придобития досега опит
при регистриране на дейността на CNUE
в нова счетоводна система. Както и в
бюджетите за последните години,
действията на председателството сега
се подкрепят от CNUE с пакет от 100 000
евро. Председателството ще обяви в
началото на мандата си програмата си и
предвид финансовата политика CNUE
вече може да го подкрепи. Също така
CNUE подкрепя организирането на
всички общи събрания, включително, в
разумна степен, събранието, което се
провежда в чужбина.
Точка 3 от Дневния ред на заседанието
беше посветена на законодателни и
политически въпроси. Председателят
Колер първо представи развитието на
проекта за пакет за дружествено право
на ЕС. На 25 април 2018 г. Европейската
комисия
е
приела
пакета
за
дружественото право. Той се състои от
две
законодателни
предложения,
едното
по
отношение
на
цифровизацията на жизнения цикъл на
дружествата, а другото - по отношение
на трансграничната мобилност на
дружествата. И в двата случая
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досието си с проектодоклад, който да
бъде изготвен преди лятото. Времето на
предложението за цифровизация остава
неизвестно на този етап. На заседание
на съвета на 23 май беше проведено
първото заседание на работната група,
което беше първият обмен на мнения,
тъй като повечето делегации все още не
са анализирали двете предложения
подробно.
Австрийското
председателство, което Австрия ще
поеме на 1 юли, изглежда, планира да
определи добър темп за работа по двете
досиета. Работната група на CNUE по
право в областта на дружествата се е
срещнала на 25 май, за да анализира
пакета за дружественото право, а
следващата среща е насрочена за 7 юни.
Срещата на 25 май е била посветена поспециално
на
предложението
за
цифровизация на жизнения цикъл на
дружествата.
В
това
отношение
следните аспекти се считат за
приоритетни за нотариата:
комисията е решила да предложи
изменение на Директива 2017/1132 от 14
юни 2017 г. относно някои аспекти на
дружественото право. На равнище
Европейски парламент комисията JURI
ще има съществена компетентност и за
двете предложения. Г-жа Евелин Регнер
(S & D - AUT) е била определена за
докладчик
по
предложението
за
трансгранична мобилност. Що се отнася
до предложението за цифровизация на
жизнения цикъл на дружествата,
докладчикът
със
сигурност
ще
принадлежи към групата на ЕНП, но все
още не е назначен. Въпреки това г-жа
Жит Гутланд (SUE) бе потвърдена като
докладчик „в сянка“ на групата на
социалистите. Изглежда, че г-жа Регнер
желае да премине много бързо към

- Възможността държавите членки да
осигурят нотариална намеса през целия
жизнен цикъл на едно дружество следва
да бъде изяснена след включването им.
На този етап това се уточнява само в
рамките на чл. 13е § 4 д.
- Значението на системното осигуряване
на всички проверки, предвидени в чл. 10,
които трябва да бъдат упражнявани от
орган, а именно съд, нотариус или
административен орган.
- Чл. 13г § 2 предвижда, че когато се
използват стандартни формуляри в
процедурата за онлайн регистрация,
условието
за
форма,
изисквано
съгласно чл. 10 ("acte authentique" във
френската
версия,
"изготвено
и
сертифицирано в надлежна правна
форма" в английската версия), се счита
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за
изпълнено.
Този
риск
от
еквивалентност
с
автентичните
инструменти се счита за много опасен.
- Освен това следва да бъде изяснено,
че предоставянето на допълнителни
документи по електронен път в
предложението
няма
да
засегне
формалните изисквания, приложими в
държавата по регистрация, нито да
доведе до намаляване на изискванията,
необходими
за
доказване
на
автентичността и точността на тези
документи.
Същото
важи
и
за
автоматичния обмен на извлечения от
търговския регистър от държавите
членки.
- Процедурата за идентифициране на
учредители на дружества следва да се
извършва въз основа на регламента
eIDAS, като същевременно остава
възможността държавите членки да
налагат допълнителни условия от
разстояние, като видеоконферентна
връзка.
- Възможността да се иска физическо
присъствие е твърде тясна.
- Що се отнася до обхвата, би било
желателно да се ограничи до дружества,
създадени единствено от физически
лица, с цел да се предотврати поспециално рискът от изпиране на пари и
предвид трудностите за надеждно
установяване на съществуването на

учредителите и правомощието за
представяне на жалбоподателите в
контекста на онлайн процедура. По
същите причини фирмите, създадени от
представители,
трябва
да
бъдат
изключени.
- Държавите членки следва също така да
могат
да
изключват
онлайн
регистрацията, когато капиталовата
вноска не е изцяло в пари и акции.
- Що се отнася до клоновете, следва да
се предвидят същите възможности за
нотариална намеса.
Срещата на работната група от 7 юни ще
бъде посветена на финализирането на
проекта
за
позиция
относно
цифровизацията и на подробното
анализиране на предложението за
трансгранична
мобилност.
Първоначалният обмен на мнения на 25
май определи по-специално следните
аспекти, които нотариатът трябва да
подкрепи:
- Достиженията на директивата относно
трансграничните сливания следва да
бъдат запазени по отношение на
качеството на контрола, упражняван от
нотариусите, които не следва да се
превръщат в чисто административен
контрол за разделяния и преобразуване.
- Ще бъде необходимо също да се
гарантира, че държавите членки имат
възможност да определят подробни
правила за онлайн процедури, поспециално с нотариуси, в съответствие с
директивата за цифровизацията на
жизнения цикъл на дружествата.
На следващо място г-н Мариус Колер
представи резултатите от работата във
връзка с предложението за Единен
цифров
портал.
Европейският
парламент и съветът са постигнали
цялостно
временно
споразумение
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относно регламента за създаване на
Единен цифров портал на третата
тристранна среща на 24 май. Що се
отнася до евентуалното изключване от
обхвата на процедурите за регистрация
в търговския и фирмен регистър, г-н
Колер с удоволствие заяви, че на
заседание на 6 юни 2018 г. е бил приет и
постигнат най-накрая компромис, който
изцяло да удовлетворява нотариусите.
Г-н Колер подчерта решаващата роля на
българското председателство на ЕС,
както и тази на Българската нотариална
камара, която организира тъй важната
среща, провела се на 23 март 2018 г. в
Брюксел
с
представители
на
българското
председателство.
Председателят на CNUE благодари на
Българската нотариална камара и на
нейния председател г-н Танев за
съдействието, усилената работа и
отговорността
към
бъдещето
на
професията. Подчерта, че съвместните
усилия са дали очаквания резултат и че
приетите компромисни текстове могат
да бъдат определени като победа за
нотариата. Що се отнася до точната им
формулировка, заяви, че същата ще
бъде изпратена на всички нотариати,
веднага след като бъде получена в
CNUE.
На следващо място председателят
представи накратко развитието по
отношение на сформираната по-рано
работна група по отношение на
конкурентното право. Работната група
на CNUE е започнала работа по
изготвянето на указанията, възложени
от Общото събрание, за това какво може
да представлява нарушение в контекста
на вътрешното функциониране на
нотариата, което да бъде предоставено
на различните нотариати за целите на
повишаването на осведомеността. По

време на обсъжданията е било
постигнато съгласие първата част от
работата да се съсредоточи върху
тарифите. Обменът е позволил да бъде
определен списък от теми, които ще
бъдат разгледани в развиващ се и
актуализиращ се работен документ,
който ще изхожда от законодателството
и съдебната практика на Европейския
съюз. Анализът на съвместимостта на
вътрешните регламенти с европейската
рамка ще може да бъде направен
впоследствие от всеки нотариат, като се
има предвид и националната съдебна
практика, отнасяща се до правото на
конкуренция. Елементите, които ще
трябва да бъдат разгледани в работната
книга:
Понятието
"предприятие"
в
дружественото
право
на
ЕС
и
структурите на нотариата;
- Източниците и йерархията на
регламента
за
тарифите
и
несъответствията
с
европейското
дружествено право;
- Обработка на различни видове
наредби
за
тарифите
(например
минимални,
максимални,
препоръчителни, фиксирани);
- Прилагането на тарифите, забраната
на картелни споразумения и др.
На по-късен етап ще бъдат анализирани
и други регулаторни аспекти и
капацитетът им за адаптиране в рамките
на ЕС, като например изключителни
компетенции или забрана на реклама.
Що се отнася до борбата с изпирането на
пари, работата по новото ръководство
на FATF с насоки за подхода, основаващ
се
на
риска
за
юридическите
специалисти, е започнала в началото на
м. март. Първоначално напредъкът е
бил много бърз, за да се представи
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предварителен проект за ръководство
на срещата на FATF във Виена на 23 и 24
април 2018 г. От тогава не е имало понататъшен реален напредък в рамките
на подразделението на FATF, като се
има предвид, че на този етап графикът
на работата не е изяснен. По време на
заседанието на работната група са били
поканени да представят коментари по
различните
варианти
двамата
представители на CNUE в FATF, г-н Гома
и г-н Винклер, както и германското
председателство, които са работили
заедно, за да представят предложения,
вземайки
предвид,
доколкото
е
възможно, коментарите на членовете на
работната група. На заседанието на
работната група на 2 май 2018 г. са били
проведени обсъждания по-специално по
отношение на изготвянето на параграфи
11 и 114 от проекта за текст от 10 април.
Възникнали са два различни подхода:
някои делегации смятали, че следва да
се използва възможността да се
разграничи ролята на нотариуса от тази
на
адвоката,
като
се
избягва
претоварването на нотариусите със
задължения,
докато
за
други
разграничението може да се окаже
рисковано
по
отношение
на
задълженията.
По отношение на законодателната
ситуация около Единния пазар, на 20

април Комитетът на постоянните
представители (Корепер) е одобрил
междуинституционалното
споразумение,
постигнато
от
българското
председателство
и
Европейския
парламент,
относно
директивата
за
теста
за
пропорционалност преди приемането на
нови правила за професиите от
държавите членки. Гласуването в
пленарната сесия и в Съвета на ЕС на
равнище министри следва да бъде само
формалност. Основната добра новина
за CNUE е, че обхватът на директивата
съвпада с обхвата на директивата за
професионалните квалификации, от
която се изключва нотариатът. Текстът
също така е получил подкрепата на
Комисията по вътрешния пазар на
Европейския парламент на 24 април.
Освен тази гаранция текстът съдържа и
други
положителни
елементи
за
нотариалната професия. Преди да се
измени
съществуващото
или
приемането на ново законодателство
относно професиите, ограничението на
достъпа и упражняването на професия,
предвидено от държавите членки,
следва да бъде „обективно обосновано
въз основа на обществения интерес".
Сред „императивните причини от
обществен
интерес"
документът
изброява "защитата на правилното
администриране на съдебната система"
и "борбата с измамите и укриването на
данъци". Освен това държавите членки
са получили редица гаранции, сред
които свободата да се организира
задължително
обучение
за
регулираните професии.
Съгласно чл. 7 от проекта за директива
държавите членки разглеждат следните
елементи и техните последици, наред с
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друго, в своите оценки и обосновки на
пропорционалността:
• научното и технологичното развитие,
което може ефективно да намали или
увеличи асиметрията на информацията
между
професионалистите
и
потребителите;
•
запазени
дейности,
защитено
професионално звание или друга форма
на регулиране;
•
задължения
за
непрекъснато
професионално развитие;
• правила, свързани с организацията на
професията, професионалната етика и
надзора;
• задължително членство, регистрация
или разрешителни схеми, по-специално
когато тези изисквания предполагат
притежаването
на
определена
професионална квалификация;
•
количествени
ограничения,
поспециално изисквания, ограничаващи
броя на разрешенията за практикуване
или определяне на минимален или
максимален
брой
служители,
управители
или
представители,
притежаващи
определена
професионална квалификация;
• специфични изисквания за правна
форма или изисквания, свързани с
акционерното участие или управлението
на
дружество,
доколкото
тези
изисквания са пряко свързани с
упражняването на регламентираната
професия;
•
териториални
ограничения,
включително когато професията се
регулира в части от територията на
държава членка по начин, различен от
начина, по който тя се регулира в други
части;
•
изисквания,
ограничаващи
упражняването
на
регламентирана
професия
съвместно
или
в

партньорство, както и правила за
несъвместимост;
• изисквания относно застрахователното
покритие или други средства за лична
или колективна защита по отношение на
професионалната отговорност;
• изисквания за владеене на език до
степента, необходима за упражняване
на професията;
• фиксирани минимални и / или
максимални тарифни изисквания.
В рамките на т.3 от Дневния ред беше
представена информация и относно
Европейско съдебно обучение. CNUE
участва активно и интензивно с
Европейската комисия в процеса на
консултации относно оценката на
европейската стратегия за съдебно
обучение през 2011 г. и бъдещата
европейска стратегия за съдебно
обучение 2019-2025 г. В тази връзка
организацията е отговорила на общите и
целенасочени обществени консултации
на Европейската комисия, отговорила е
на индивидуални въпроси, поставени от
ЕС съвместно с Делойт и е участвала в
експертната група на Европейската
комисия
за
съдебно
обучение.
Експертната група се е срещнала на 30
май в Брюксел. Също така CNUE е била
поканена да участва активно в
конференцията на равнище ЕС, която
ще се проведе в Брюксел на 18 и 19 юни.
Както всяка година Европейската
комисия е поискала от CNUE и нейните
членове да дадат своя принос към
годишните доклади за Европейското
съдебно обучение. През последните
години нотариатът се радва на отлично
класиране в тези доклади благодарение
на усилията на националните камари в
този смисъл, допълнени от проектите на
ЕС "Европа за нотариусите - нотариуси
за Европа" I и II, в които са били обучени
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повече от 3000 нотариуси, което е
допринесло решително за създаването
на "европейска култура на съдебно
обучение" в рамките на нотариалната
професия. Трябва да се отбележи, че
доброто класиране в тази статистика
демонстрира
пред
Европейската
комисия не само ангажимента и
сътрудничеството в една основна
политическа област, но и факта, че
прилагането и средствата за подкрепа
на тази политика са ефикасни, поне с
нотариата и заслужават продължение.
Това е било и аргумент в успешното
кандидатстване за трета безвъзмездна
помощ от ЕС.
Точка 4 от Дневния ред беше посветена
на техническо- правните въпроси. В
момента се разработва планът за
действие
"Електронно
правосъдие"
2019-2023 г. Подготвителната работа се
осъществява в рамките на Съвета на ЕС.
В рамките на работната група на Съвета
на ЕС за електронно правосъдие е
създадена за тази цел експертна група.
На 25 април 2018 г. се е провела среща
на тази експертна група, на която са
били поканени специално юридическите
професии (адвокати, нотариуси и
съдебни служители). CNUE е била
представена по този повод от своя
генерален секретар. Целите на Плана за
действие за електронно правосъдие
2019-2023 г. ще бъдат насочени да се
улесни достъпът до цялата информация,
свързана с правосъдието, и да осигури
сигурни
и
надеждни
електронни
съобщения
между
гражданите,
практикуващите и съдебните органи. За
да се постигнат тези цели, според
Съвета на ЕС и Европейската комисия
трябва да се обмисли използването на
"обещаващи технологии", включително
блокчейн и изкуствен интелект. Те

смятат, че успехът на "европейското
електронно правосъдие" зависи от
плодотворното сътрудничество между
институциите на ЕС, институциите на
държавите членки, съдебната система и
практикуващите.
Според българското председателство
проектите за взаимно свързване на
данни, взаимосвързаност на регистрите,
анализ и/или повторно използване на
юридически или "паралегални" данни,
използване на изкуствен интелект като
помощ
за
процедурите,
сигурни
комуникации
между
гражданите,
практикуващите и/или властите биха
били от особен интерес за бъдещото
развитие в областта на електронното
правосъдие.
Институциите
ясно
посочиха
своите
очаквания
по
отношение на официалната позиция на
CNUE по различните аспекти, които
според
нотариалната
професия
заслужават да бъдат разгледани в
рамките на плана за действие в областта
на електронното правосъдие, като се
обърне внимание на "обещаващите
технологии", като например блокчейн и
изкуствения интелект. Работната група
"Нови технологии", която заседава на 6
юни 2018 г., е била упълномощена от
Управителния съвет на 19 април 2018 г.
да подготви проект на документ за
позицията на CNUE относно новата
стратегия за електронно правосъдие за
периода 2019-2023 г. Веднъж приета,
позицията може да бъде представена на
Съвета на ЕС и на Европейската
комисия в процеса на разработване на
бъдещата стратегия на ЕС в областта на
електронното
правосъдие
в
сътрудничество с правните професии.
Австрийското
председателство
на
Съвета на ЕС (юли до декември 2018 г.)
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ще отдели специално усилие за това
досие.
По втория въпрос в рамките на тази
точка, а именно защита на личните
данни, Управителният съвет приветства
предложението на белгийските и
френските нотариати да ръководят
съвместно работата на CNUE по
защитата на личните данни. Идеята ще
бъде да се изготвят практически
информационни
материали
за
прилагането на тези регламенти в
нотариалната професия.
В рамките на т. 4 беше представена
информация и относно пилотен проект взаимно
свързване
на
имотните
регистри (проект LRI). На последното
заседание на работна група "Право на
недвижимото имущество", проведено на
26 април 2018 г. и председателствано от
г-н Вашон, г-н Сима, новия служител по
проекта за междусистемната връзка в
Европейската
комисия,
представи
настоящото състояние на проекта.
CNUE участва в тази експертна група,
представлявана от г-н Вашон. Срещата е
била
посветена по-специално
на
изготвянето на общ преглед на проекта
и на структурата на следващите етапи за
участниците, които бяха предимно
представители на държавите членки.
Фаза II се очаква през юли-септември
2018 г. Тази фаза ще включва
механизъм
за
удостоверяване
и
оторизиране. Работата по това решение
не е пълна. Освен това Европейската
комисия възнамерява
да
събере
обратна
информация
от
заинтересованите
страни
чрез
въпросник. Другите области на дейност
включват изпълнението на платежно
решение и изчисляването на данъците,
както и фактурирането. В рамките на
проект между Австрия и Естония е

започнала
работа
по
конкретни
взаимовръзки
въз
основа
на
съфинансиране от ЕС. Този 15-месечен
проект ще приключи на 31 май 2019 г.
Една от основните области на работа е
да
се
определи
решение
за
установяване на автентичността на
съдебния
персонал
/адвокатите/нотариусите, които имат
достъп до повече информация от
гражданите. Националните портали за
автентификация трябва да бъдат
адаптирани. Създаден е уебсайт, който
информира заинтересованите страни за
напредъка на проекта: http://lri-ms.eu
В няколко случая Европейската комисия
подчертава възможността държавите
членки да получат съфинансиране, за да
се превърне проектът LRI в реалност,
следвайки примера на австро-естонския
проект. Покана за представяне на
предложения за безвъзмездни средства
за дейности в областта на електронното
правосъдие ще бъде публикувана на 8
юни 2018 г., като приоритет е взаимното
свързване на имотните регистри.
Важен въпрос за CNUE са обясненията
(речници / обяснения на понятията,
които стоят в основата на реалното
право в държавите членки), които ще
съпътстват
взаимовръзките
между
поземлените регистри. В този контекст
ELRA разработва тази информация
/тези
речници
в
рамките
на
съфинансирането за проект, наречен
"IMOLA II". Те трябва да бъдат
финализирани през 2019 г.
В контекста на улесняване на подоброто разбиране на вещните права в
Европа и като се започне по-специално
от
чл.
31
от
Регламента
за
наследяването, чрез който чужди вещни
права ще трябва да бъдат адаптирани
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към местна концепция при определени
условия, председателят на работната
група е стартирал идеята за изготвяне в
рамките на CNUE на речник, целящ да
обясни понятията, които стоят в
основата на вещното право в Европа, и
различните
вещни
права,
които
съществуват в нотариалните актове.
Подобен речник може също да бъде от
интерес в контекста на взаимното
свързване на имотните регистри.
В точка 5 от Дневния ред г-н Раул Радой
представи
накратко
информация
относно предстоящи инициативи и
събития
на
CNUE.
Съвместна
конференция на CNUE/ Европейската
комисия относно двата европейски
регламента
относно
съпружеските
имуществени режими и имуществените
последици
на
регистрираните
партньорства, които ще влязат в сила на
29 януари 2019 г. В тази връзка CNUE и
Европейската
комисия
са
се
споразумели да организират съвместна
конференция на 23 октомври 2018 г. по
образец на конференции, проведени в
миналото (2009, 2010, 2011 и 2015 г.).
Конференцията ще се проведе в
Центъра на Борскете на Европейската
комисия, в който могат да се настанят до
250 участници (нотариуси, практикуващи
юристи, представители на академичните
среди, представители на европейските
институции). В този случай се очаква
участието на комисар Юрова. Проектът
на програмата трябва да бъде обсъден и
валидиран от Европейската комисия.
Нотариатите
са
призовани
да
предприемат действия, за да гарантират
значително участие в това събитие.
Конференцията ще се проведе в
рамките на Европейския ден на
правосъдието и Дните на отворените
врати на нотариусите. Ето защо

председателството на CNUE иска от
нотариатите
да
обмислят
организирането на събития в техните
страни, свързани със семейното право
като основна тема. Освен това
работната група по съобщенията
понастоящем работи по изпълнението
на план за действие за външни
комуникации и връзки с пресата. Беше
представена информация и относно 3-то
издание на Дните на отворените врати
на нотариусите в Европа. CNUE ще
проведе третото издание на Дните на
отворените врати на нотариусите в
Европа по случай Европейския ден на
правосъдието на 25 октомври 2018 г.
Семейното право ще бъде темата на
това издание. Няколко нотариата вече
са изявили намерението си да участват:
Чешката република, Германия, Италия,
Малта,
Румъния
и
Словения.
Различните нотариални събития ще
бъдат
публикувани
на
уебсайта
www.notariesofeurope-opendays.eu . Не
на последно място, г-н Радой представи
кратка информация относно желанието
за организиране на изложба в
Европейския парламент. CNUE ще се
стреми да организира изложба в
Европейския парламент по нотариални
документи, свързани с хора/събития,
които са маркирали историята на Европа
през 2019 г. Ще бъде организиран и
прием за 25-годишнината на CNUE.
Офисът на CNUE понастоящем работи
по организирането на прием за 25годишнината на CNUE в Европейския
парламент благодарение на подкрепата
на румънски евродепутати. Предвижда
се да бъдат поканени около 100
участници на приема: представители на
европейските институции, нотариуси от
цяла
Европа,
представители
на
европейски организации, членове на
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постоянните
представителства
на
държавите членки и др.
Служителите в офиса на CNUE в
Брюксел информираха участниците
относно развитието на активни проекти,
в които участва организацията. На 23
април 2018 г. в Брюксел е било
проведено междинното заседание на
Управителния комитет по проекта
"Медиация", в което се уточнява
графикът за идните и последните
месеци на проекта "Медиация за
нотариуси
нотариуси
за
посредничество", който ще приключи
през октомври 2018 г. По този повод
Управителният
комитет
състави
въпросник, целящ да илюстрира общата
рамка за международно нотариално
посредничество, която бе изпратена на
членовете на работната група по
медиация. Получените отговори ще
бъдат интегрирани на по-късен етап в
практическото ръководство, изготвено
понастоящем от г-н Бехетс. Фокусът на
проекта FAN + е да направи
Европейската
регистрация
на
нотариусите по-модерна, достъпна и
лесна за ползване от всички граждани
на ЕС (http://www.notaries-directory.eu/ ).
Срещата на членовете на Комитета по
информационни
технологии
се
е
провела на 5 април 2018 г. и е довела до
избора на CEGEKA като доставчик на
услуги за тази цел в съответствие с
критериите за оценка, договорени в
началото на срещата. Този избор е бил
утвърден от съвета на 19 април 2018 г.
Управителният комитет на проекта FAN
+ е разработил договор въз основа на
стандартния договор, изготвен от
експертите на работната група по
информационни технологии на CNUE,
който е бил предложен на CEGEKA на 29
май 2018 г. за одобрение, преди двете

страни да го подпишат. Работата по
разработването на новата Европейска
нотариална директория ще започне
възможно най-скоро, за да може да
остане колкото е възможно посъответстващ на графика за проека,
договорен с Европейската комисия,
новата версия на директорията е
насрочена за онлайн през януари 2019 г.
По
отношение
на
Европейска
нотариална
мрежа
докладът
за
дейността, който събира различните
продукти, разработени в рамките на
ENN 2017, е бил представен заедно с
отчетите за разходите през март 2018 г.
в съответствие с изискването на
Европейската комисия. Оценката на
Европейската комисия за доклада се
очаква през следващите седмици. След
одобрението от Европейската комисия
на проекта ENN за 2018 г. - първата
година от партньорството, оценено да
продължи до 2022 г.
Уеб сайтът „Автентични актове в
Европа", съфинансиран от Комисията и
произхождащ от ENN, е бил официално
представен по повод заседанието на
ENN. Сайтът е публично достъпен на
адрес
https://www.authentic-acts.eu
.
Срещата е била последвана от
трансграничен семинар, посветен на
практическите
аспекти
на
транспонирането
в
националното
законодателство
на
европейските
изисквания, свързани с борбата срещу
изпирането на пари, предотвратяването
на финансирането на тероризма и
защитата на личните данни. Имало е
приноси от практикуващи от Литва,
Естония и Полша. Следващата среща на
ENN ще се проведе във Виена на 22-23
ноември 2018 г. в контекста на
австрийското
председателство
на
Съвета на Европейския съюз.
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Целите през следващите месеци
включват консолидацията на мрежата и
подобряването на използваемостта на
наличните
ресурси
в
онлайн
платформата,
включително
характеристиките, които позволяват на
регистрираните
нотариуси
да
се
свързват с нотариусите в друга държава
по сигурен и лесен за ползване начин.
Ще бъде разработен тийзър под
формата
на
видеоклип
за
популяризиране
на
мрежата
и
инструментите
на
платформата.
Платформата ENN е оборудвана с
видеоконферентна система, която дава
възможност
на
регистрираните
нотариуси да организират конферентни
разговори от точка до точка. Разходите
за инсталиране и поддръжка на тази
услуга са покрити от европейското
финансиране и могат да бъдат
предоставени като безплатна услуга за
нотариусите, регистрирани в ENN. През
2018 г. ще бъде подготвено ново
ръководство
в
сътрудничество
с
председателя на работната група по
семейното право, целящо да улесни
европейските нотариуси в правилното
тълкуване и прилагане на новите
разпоредби
относно
съпружеските
имуществени режими и регистрираните
партньорства. От тази година ENN
приканва наблюдателите на CNUE да се
присъединят към мрежата: техните
камари могат да започнат процеса, за да
идентифицират събеседник, който може
да участва в дейностите в мрежата и да
се запознае с дейностите по проекта.
Общата стойност на проекта на ENN за
2018 г. е 175 420 евро (80% европейско
финансиране).
Първата презентация на проекта
"Европа за нотариуси - нотариуси за
Европа III" (обучение III) е била

направена във Вилнюс по повод
срещата на ENN на 16 май 2018 г. На 8
юни 2018 г. в офиса на CNUE в Брюксел
се е провела първа среща под
председателството на г-н Вилмюс, която
се
е
съсредоточила
върху
разработването на графика на проекта,
включително организирането на 21
трансгранични
семинара
(12
по
гражданското право/семейното право и
9 за предотвратяване на изпирането на
пари), както и представяне на насоките
за проектите, които ще бъдат изпълнени
по време на целия проект, който ще бъде
финализиран през май 2020 г.
В рамките на заключителните теми бяха
представени отношенията с други
международни
организации
и
партньори.
Организацията
за
икономическо
сътрудничество
и
развитие
(OECD)
обмисля
разработването на проучване на
регулаторните показатели. В този
контекст са се свързали някои нотариати
и министерства на правосъдието и са
получили въпросник относно нивото на
регулиране
на
нотариата.
След
заседание на Управителния съвет през
април 2018 г. немското председателство
на CNUE се е свързало с нотариалните
членове, за да насочи вниманието им
към факта, че през май 2018 г. започна
диалог между държавите и OECD, за да
финализира отговорите. Поради това
все още е възможно да се повлияе на
съдържанието на правителствените
отговори дори ако държавите членки
вече са изпратили (първоначални)
отговори на въпросника на OECD.
В този контекст следва да се отбележи,
че испанското правителство се стреми
да изключи нотариусите от проучването
на основание, че те заемат публична
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длъжност;
това
изключване
със
сигурност ще служи най-добре на
интересите на нотариалната професия.
Предвид гореизложеното нотариалните
членове са били поканени да се свържат
със
съответните
министерства,
отговарящи за преписката, с цел да
получат изключване на нотариалната
професия от това проучване, по
инициатива
на
испанското
правителство.
В
резултат
на
мандата,
даден
единодушно от Общото събрание на 1
декември 2018 г. на работната група на
CNUE-CEPEJ под ръководството на г-н
Сарнеел, да започне подготовка за
второ
издание
на
доклада
за
ефективността
на
нотариалната
професия и да продължи ползотворния
диалог между две институции, на 18
април 2018 г. се е провела среща на
работната група на CNUE-CEPEJ. На
срещата членовете на работната група
са призовали втората версия на доклада
да се съсредоточи върху новите
технологии и равенството между
половете. Това са две теми, които са
особено близки до CEPEJ. Идеята е да
се разгледат подробно една или две
теми във всяко издание, като се
актуализират примерите за добра
практика. След срещата членовете на
нотариата са били поканени да
предоставят на CNUE актуални данни за
процента мъже и жени в нотариалната
професия. Що се отнася до развитието в
областта на новите технологии в
рамките на нотариатите, идеята би била
да се съсредоточи върху това как
нотариусите помагат на държавата в поширок контекст и да илюстрират чрез
примери и конкретни данни как
нотариатът допринася за по-доброто
функциониране
на
правосъдието.

Следва също така да се отбележи, че
CEPEJ ще предостави отново на CNUE
данните, събрани в настоящия цикъл
(данни за 2016 г.). Тези данни трябва да
достигнат до CNUE през юни 2018 г.
Допълнителна среща на работната
група на CNUE-CEPEJ ще се организира,
след
като
данните
бъдат
на
разположение. Работната група на
CNUE-CEPEJ също работи по проекта на
въпросник, който ще бъде използван от
CEPEJ в рамките на събирането на
данни за цикъла 2018-2020 г. Думата
беше
дадена
и
на
членовете
наблюдатели на CNUE, Македония,
Сърбия, Черна гора и Турция, които с
няколко думи представиха нотариатите
и законодателството в своята страна.
След като дискусиите бяха изчерпани,
председателят Колер благодари на
всички участници и закри заседанието.

Стефани Николова
Юрисконсулт
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