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Уважаеми колеги,  

 Бих искал да Ви информирам, че 

на 22-ри март 2021 г. се проведе Общо 

събрание на Съюза на нотариатите на 

ЕС (CNUE) чрез дистанционна връзка. 

 Събранието бе открито с реч на 

председателя Адам Тот, като самата 

среща се проведе в дигиталното 

пространство на платформа за 

видеоконферентна връзка с оглед 

епидемичната ситуация. 

Приветствените слова на председателя 

бяха последвани от установяване 

наличие на кворум и приемане на 

предложения проект на дневен ред, като 

повсеместно бе одобрен и Протоколът 

от Общото събрание на 11-ти декември 

2020 г. 

 На първо място протече дискусия 

с португалския държавен секретар по 

правосъдието,  г-жа Анабела Педросо. 

Обменът на полезна информация с нея 

акцентира върху дигитализацията на 

обществените услуги и защитата на 

уязвимите възрастни, две приоритетни 

теми за португалското председателство 

на Европейския съюз. Предстоят две 

конференции на високо равнище, които 

са организирани от португалското 

председателство. Първата е относно 

защитата на уязвимите възрастни на 30 

март                    2021 г., а втората що се 

отнася до цифровизацията на 26 - 27 

април. Една от сесиите на 

конференцията за дигитализация ще 

бъде посветена на регистрите и 

нотариусите. Председателят Тот открои 

усилията на нотариалната професия в 

областта на цифровизацията и подчерта 

по-специално издаването на нотариални 

актове без хартия, както и употребата на 

оперативно съвместимия електронен 

подпис. По отношение на защитата на 

уязвимите, той потвърди ангажимента 

на нотариусите да предлагат 

адаптирани услуги за уязвимите 

възрастни. 

 Що се отнася до законовите и 

политическите въпроси, думата отново 

взе Тот, като подчерта, че инициативата 

на Генерална Дирекция „Вътрешен 

пазар, промишленост, 

предприемачество и МСП“ към 

Европейската комисия да включи 

нотариалната професия в своя т.нар. 

индикатор за ограничаване за 

регулираните професии попада в 

приоритетите на CNUE. Според него 

всички възможни действия, насочени 

към спиране на тази инициатива, са от 

изключително значение и следва да 

бъдат предприети. Председателят Тот 

също така информира членовете, че 
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Европейската комисия е публикувала 

план, в който е ясно посочено 

намерението да включи нотариалната 

професия в индикатора за ограничаване 

за регулираните професии.  

По отношение на лобистките 

действия, предприети или в ход на ниво 

CNUE, председателят Тот информира 

членовете, че ще има възможността да 

привлече вниманието към аргументи на 

нотариусите по време на дискусия с 

еврокомисаря по правосъдието Дидие 

Рейндерс на 31 март 2021 г. Също е 

поискана и среща с еврокомисаря 

Бретон.  

Успоредно с това той подчерта 

значението на консолидираните 

действия, предприети на национално 

равнище, в допълнение към писмото на 

немския министър на правосъдието, г-

жа Кристин Ламбрехт на вниманието на 

еврокомисаря Бретон. Всички нотариати 

бяха поканени да се свържат със 

съответните министерства на 

правосъдието, както направи и 

Нотариалната камара на Република 

България веднага след научаването на 

противоречивата политическа 

инициатива на Европейската комисия. 

Накрая, председателят Тот обърна 

внимание, че следващата среща на 

Групата на координаторите по 

професионалните услуги е насрочена за 

25 март 2021 г. 

Според немската делегация 

контактът на високо европейско 

равнище с кабинета на еврокомисаря 

Рейндерс е от решаващо значение, за да 

се спре тази инициатива.. Колегите от 

немския нотариат са се свързали и с 

някои други личности на високо 

европейско равнище, сред които и 

евродепутатът Шваб в ролята му на 

координатор на групата на ЕНП в 

Комисията по международно 

сътрудничество, като последният е 

поискал директно от еврокомисаря 

Бретон да спре тази инициатива. 

Немската делегация е на мнение, че на 

европейско равнище трябва да се 

установят повече контакти с видни 

членове на ЕП.  

Председателят на австрийския 

нотариат се съгласи с мерките, 

предложени от немския нотариат 

особено по отношение на 

мобилизирането на министерствата на 

правосъдието, което трябва да 

представлява абсолютен приоритет за 

нотариатите членки. Що се отнася до 

аргументите, които трябва да се 

използват в дискусиите на национално и 

европейско равнище, европейският 

нотариат следва също така да обърне 

внимание на факта, че включването на 

нотариалната дейност в индикатора не 

би оказало значително въздействие 

върху обмена на вътрешния пазар. 

Австрийският нотариат  сподели, че 

може да разчита на подкрепата на 

австрийското министерство на 

правосъдието, което два пъти е заемало 

твърда позиция срещу включването на 

нотариата в рестриктивния индикатор.  

Председателят на италианския 

нотариат припомни инициативата, 

предприета съвместно с председателя 

Тот на вниманието на члена на 

Комисията Джентилони. В Италия 



 
 

Нотариален бюлетин 2021 3 

 
 

НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС             
3 

Министерството на правосъдието се е 

обърнало към Европейската комисия, 

категорично противопоставяйки се на 

включването на нотариалната професия 

в индикатора за ограничаване. Среща с 

новия министър на правосъдието е 

планирана за 30 март                  2021 г. 

По този повод председателят на 

италианския нотариат сподели, че ще 

насочи вниманието към инициативата на 

немския министър на правосъдието и ще 

провери дали италианският министър на 

правосъдието също има готовност да 

отправи подобно писмо до 

еврокомисаря Бретон.  

Френският нотариат подчерта 

важността на стопирането на 

инициативата възможно най-скоро, тъй 

като тя би могла да окаже голямо 

въздействие на национално равнище.  

Френските колеги споделиха, че могат 

да разчитат на пълната подкрепа на 

френското правителство. Предвидено е 

френският министър на правосъдието 

също да изпрати писмо до еврокомисаря 

Бретон, като поиска среща с него. 

По отношение на действията, 

предприети в Испания, испанското 

министерство на правосъдието е 

изпратило писмо до компетентното 

министерство, което в момента оценява 

възможността за отправяне на 

становище до еврокомисаря Бретон. 

Работен обяд с министъра на 

правосъдието се е провел на 22 март 

2021 г. в опит на нотариата да включи 

министъра директно в този казус.  

Белгийската делегация също е изразила 

подкрепата си що се отнася до немската 

инициатива за отправяне на писма от 

министерствата на правосъдието да 

еврокомисаря Бретон. Белгийският 

нотариат съответно се е свързал с 

министерството на правосъдието и го е 

поканил да отправи писмо до 

еврокомисаря Бретон в същия смисъл 

като министъра на правосъдието 

Кристин Ламбрехт.  

Нотариалната камара на Република 

България също се включи в 

инициативата, като изпрати писмо със 

становище по казуса до три 

министерства, а именно – Министерство 

на правосъдието, Министерство на 

икономиката и Министерство на 

образованието и науката.  

Що се отнася до точката в дневния ред, 

касаеща рестриктивния индикатор, 

председателите се споразумяха да 

запазят структуриран процес на 

лобиране както на национално, така и на 

европейско равнище. Реши се да 

продължи натискът на национално ниво 

върху компетентните министерства в 

дух на солидарност въз основа на 

писмото, адресирано от немския 

министър на правосъдието на 

вниманието на еврокомисаря Бретон, 

следвайки примера на нотариатите, 

които вече са предприели лобистки 

действия в тази област. Също така 

всички членове нотариати са на мнение, 

че лобистките действия следва да бъдат 

засилени на европейско равнище. 

 Следващата точка от дневния ред 

се отнасяше до цифровизацията на 

правосъдието. Председателят Тот 

представи националните отговори на 
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въпросника си и анализ на 18-те 

получени отговора. В презентацията 

унгарското председателство настоя за 

важността да започне лобиране на 

национално равнище, за да се въведат 

определени инструменти като 

електронните подписи и решенията за 

електронна идентификация. За да се 

гарантира оперативната съвместимост 

между различните национални системи 

би било полезно предварително 

консултиране с други членове на CNUE, 

за да се създаде система, която да бъде 

в унисон с другите. 

Като последващи действия във 

връзка със срещата на Работната група 

по новите технологии на CNUE на 25 

февруари 2021 г. и с оглед на 

обсъждането за изготвяне на IT 

стратегия на CNUE въз основа на 

констатациите, думата беше дадена на 

испанската и немската делегация за 

представяне на проект на План за 

действие в областта на 

информационните технологии и 

конкретните действия, които биха могли 

да бъдат свързани с него. 

Необходимостта от обща визия за 

информационните технологии беше 

подчертана като въведение на това 

представяне, като се има предвид 

фактът, че нотариалната професия, като 

специфична такава, може да се развива 

от гледна точка на цифровизацията чрез 

обединяването на сили и насърчаването 

на сътрудничеството в тази област, 

която съществува от дълго време и 

която беше илюстрирана от 

инструментите EUFides. След това двете 

делегации представиха съвместно 

своето предложение за инфраструктура 

на ЕС-документи, която да проверява 

квалифицираните нотариални 

електронни подписи и нотариалния 

статут, да прилага срокове и да 

гарантира сигурна размяна на 

документи. В първата фаза работата на 

немските и испанските колеги ще бъде 

взаимосвързана, като те ще представят 

първите си резултати на Общото 

събрание на CNUE през юни  2021 г. Във 

втората фаза всички членове на CNUE 

нотариати ще бъдат добре дошли да се 

присъединят към платформата. Идеята 

е да имаме „едно гише“, „екосистема“ за 

нотариални обмени.  

В допълнение на един въпрос от 

унгарския нотариат беше потвърдено от 

немската делегация, че всеки 

взаимосвързан нотариат ще използва 

свой собствен квалифициран 

електронен подпис. VPN връзка ще се 

използва за осигуряване на достъп до 

платформата. Френският нотариат 

постави въпроса дали новият 

инструмент ще се основава на 

технологията Bartolus. Френските колеги 

също обърнаха внимание на  създаване 

на възможността за проверка на 

подписи от трети страни, които биха 

могли да имат интерес да знаят дали 

документ е подписан от нотариус. 

Френският нотариат също обърна 

внимание на инициативата EUFides с 

цел обмен на документи, като обясни, че 

тази инициатива не е успешна, тъй като 

необходимата общественост за 

осъществяване на това начинание не е 

била установена. Накрая, френската 

делегация също така настоява за 



 
 

Нотариален бюлетин 2021 5 

 
 

НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС             
5 

необходимостта от дискусия що се 

отнася до предложения инструмент в 

Работната група по новите технологии, 

за да се анализира обстойно преди да се 

вземе политическо решение в това 

отношение. 

Немският нотариат обясни, че 

опитът с Bartolus би бил полезен и че 

целта сега е да се постигне напредък и 

да се слее идеята за платформата с 

проверката на подписите. Що се отнася 

до потенциалната връзка на трети 

страни с платформата, немските колеги 

споделиха, че това е интересна идея, 

която може да се има предвид за по-

късен етап. 

Италианският нотариат поздрави 

испанската и немската делегация за 

тяхната идея и приветства намерението 

проектът да започне само в кръга на 

нотариусите, тъй като участието на 

трети страни може да се нуждае от 

повече размисъл. 

Накрая, с оглед на въпросите на 

холандския и австрийския нотариат 

относно потенциалните разходи за 

присъединяване към платформата, 

немската делегация обясни, че домакин 

на платформата ще е испанският 

нотариат, като по същество ще 

възникнат разходи само за членовете, 

желаещи да се присъединят към 

инструмента. 

Председателите оцениха 

положително проекта, който беше 

представен от немските и испанските 

колеги за създаване на платформа за 

сигурен обмен на документи и проверка 

на квалифицираните нотариални 

подписи и нотариалния статут. На 

Работната група по новите технологии 

на CNUE ще бъде дадена задача да 

следи отблизо този проект и да 

анализира неговите технически 

характеристики  както и по отношение на 

разходите. 

 Що се отнася до международните 

отношения на CNUE и сътрудничество с 

Комисията за ефикасност на 

правосъдието към Съвета на Европа 

(CEPEJ) бе обсъден третият доклад 

относно ефективността на нотариалната 

професия. Председателите решиха да 

приемат доклада относно 

ефективността на нотариалната 

професия, като предоставиха 

компетенция на Работната група CNUE-

CEPEJ за техническото финализиране 

на доклада. Окончателният вариант на 

документа се очаква да бъде 

разпространен и приет по електронна 

поща. 

 На последно място се прие да се 

обсъди на предстоящо заседание на 7 

май 2021 г. дали Общото събрание да се 

състои през юни 2021 г. или септември 

2021 г., като се има предвид развитието 

на пандемията. 

С уважение, 

 

КРАСИМИР АНАДОЛИЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА 
НОТАРИУСИТЕ НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

  


