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ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪВЕТА НА 

НОТАРИАТИТЕ НА ЕС (CNUE) 
Брюксел – 08-09.12.2022 г. 

 
а 8-ми и 9-ти декември 2022г. в 
Брюксел се проведе Общо 
събрание (Генералната асамблея 

на CNUE) на Съвета на нотариатите на 
Европейския съюз, което избра и новият 
си председател за 2023-та година.   
 

В началото  на първата работна 
сесия на асамблеята, досегашният 
председател  Джампаоло Маркос (от 
италианския нотариат) приветства 
участниците - представители на всички 
22 европейски нотариата и направи 
преглед на по-важните моменти от 
своето председателството през 2022-ра 

година, както и оценка на постигнатите 
резултатите през своя мандат. 
Заседанието продължи с избор на нов 
председател и зам.- председател на  
CNUE и Съвет на директорите за 2023г., 
като за такива с единодушие бяха 
избрани германският нотариус Петер 
Стелмащик - председател и Мариус 
Страчкайтис от Литовската камара на 
нотариусите -  за заместник-
председател. В борда на директорите на 
CNUE за 2023г. бяха избрани 
президентът на холандския нотариат  
Анери Плумен, председателят на 
унгарския нотариат  Адам Тот, Ефтикия 

Н 
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Карастати от гръцки нотариат, Алваро 
Лучини Матео от испанския нотариат  и 
Петер Данци от словашкия нотариат.  
       
Речта на новоизбрания председател. 
Новоизбраният председател Петер 
Стелмащик представи накратко 
програмата си като подчерта, че 
екипната работа в рамките на работните 
групи и подходът „отдолу-нагоре“, 
вместо „отгоре - надолу“ ще бъдат негов 
основен  приоритет в едно с амбицията 
му да включи активно в работата на 
CNUЕ всеки нейн член, което налага и 
предполага поредица от предстоящи 
съвместни и присъствени работни срещи 
още в началото на следващата година. В 
речта си Петер Стелмащик открои 
няколко важни стъпки и приоритети към 
които ще се придържа още в самото 
начало на в своя мандат, а именно:  
1) Борбата с прането на пари и 
превенцията на незаконните действия, 
като целта е законодателният пакет 
(AML package) да не увеличава бремето 
на нотариусите, да не се упражнява 
политически натиск върху гилдията, да 
се избегне налагането на скъпи 
бюрократични ограничения от страна на 
ЕС спрямо нотариусите,  а мерките  
срещу прането на пари да не бъдат 

насочени към всички близо 500 млн. 
европейски граждани, да няма намеса в 
личното им пространство, а да са 
насочени само към олигарсите;  
2) Изграждане на европейска 
платформа за обучение - за да обучи 
всички нотариуси по въпроси, свързани 
с ЕС, европейските проекти и работата с 
институциите;  
3) Изграждането на повече публично-
частни партньорства;  
4) Да създаде сингергия в работа на 
CNUЕ и Европейския съюз, както и да 
покаже на ЕС и неговите граждани 
реалния принос/добавена стойност  на 
CNUЕ и ролята й на пазител на 
върховенството на закона;  
5.) Ще работи и затова, гласът на CNUЕ 
да бъде чут при приемането на новата 
европейска директива за цифровите 
инструменти/дигиталните средства: 
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6) CNUF да гарантира на гражданите и 
бизнеса правна сигурност на техните 
транзакции и дейност;  
7). Продължаваща подкрепа за Украйна 
и нейното възстановяване.                                                                                   
Петер Стелмащик неведнъж спомена за 
ключовата роля на нотариуса за защита 
на уязвимите възрастни и уязвимите 
лица  и напомни, че скоро предстои ЕС 
да излезе със значими законодателни  
предложения по тази тема. В своето 
изказване новоизбраният председател 
подчерта също, че за него няма малък и 
голям член на организацията, силен или 
слаб, а всички приема за равни и с равни 
права, без значение от мащаба на 
страната, която представляват или 
нейния нотариат: „Всички сме в една 
лодка, независимо от размера, ако един 
от нас е отслабен, това отслабва цялата 
организация, всички имаме един глас и 
всички тежим еднакво. Или сме 
солидарни, или сме изолирани и 
самотни“. 
   

 
Приемане на промени в Устава на CNUЕ 
и корекция на бюджета за 2023 г. 
След обстойната и изключително 
обнадеждаваща реч на новия 
председател,  делегатите гласуваха 
промени в Устава, чиято цел бе да го 
приведат в съответствие с новото 
белгийско законодателство относно 
сдруженията с нестопанска цел. 
Предложените козметични адаптации на 
Устава бяха приети, но бяха изразени 
много мнения, че има нужда от реални 
изменения, които да подобрят начина на 
вземане на решения в организацията. В 
тази връзка се проведе и разгорещена 
дискусия, провокирана от Испанската 
делегация, която обвини досегашното 
ръководство CNUE и особено неговия 
секретар, в нарушаване на Устава по 
повод проведена среща на 19-ти 
октомври м.г., на която са били поканени 
само 18 от членовете на организацията 
с цел да се обсъди стратегическата 
ориентация на CNUЕ по отношение на 
пакета срещу прането на пари. Така три 
делегации са останали изключени от 
обсъжданията, вкл. испанската. 
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„Лоялността изисква откровеност“, 
обобщи председателя на Испанската 
нотариална камара. Чуха се различни 
интерпретации на случилото се, 
включително и доста крайни. В крайна 
сметка, се реши  да се създаде работна 
група за размисъл, която да изчисти 
натрупаните противоречия. 
Одобрена бе и корекция на бюджета за 
2023г, като дебатът преди нея бе 
основно в посока за намаляване на 
членския внос във връзка с настоящата 
криза и многото налични средства в 
Резервния фонд. Одобри се идеята  да 
се покриват пътните разходи на 
ръководството/членовете на борда/ при 
участие в работни срещи и събития на 
CNUЕ. 
 

Равнище на цифровизация в 
нотариалната дейност. 
На срещата бяха обсъдени 
предизвикателствата и преимуществата 
на дигиталната трансформация в пост-
Ковид ерата и в контекста на провелия 
се в Рим тази година форум по 
Футурология и първия Хакатон на 
Европейския нотариат посветен на 
електронната идентификация. На 
провелата се по темата дискусия, 
мненията единодушно се обединиха 
около необходимостта от синхронизация 
в най-кратки срокове на 
информационните системи, които 
използват нотариусите, но по отношение 
степента на използване на 
цифровизацията и дигитализацията в 
нотариалната дейност се заформи почти 
двуполюсен дебат, в който 
председателят на българския нотариат 
нотариус Димитър Танев, се причисли 
към полюса на по-скептично гледащите 
на цифровия подход припомняйки на 
делегатите известната фраза на 
френския адвокат Пиер Вернио от 
драмата “ Смъртта на Дантон” на Георг 
Бюхнер -“Революцията изяжда децата 
си”, с която призова колегите си от 
европейските нотариати за по-голяма 
доза предпазливост и недопускане -
“Дигиталната  еволюция и 
цифровизация да не погълне нас в 
частност професията ни. Нотариатите 
трябва да употребят 
безпристрастността и личната 
отговорност на нотариуса за запазване и 
увеличаване на неговите 
компетентности.” 
 
Дискусия за създаването на нова 
работна група, свързана с 
цифровизацията 
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По повод съществуващата работна 
група с името „ Нови технологии“, бе 
разискван въпросът, дали да не се 
създаде още една група, която вероятно 
ще се нарича „Футурология“ и която ще 
се занимава с бъдещите 
информационни технологии подготвяйки  
почвата за бъдещи цифрови 
нововъведения в практиката на 
нотариусите. Повечето делегации 
подкрепиха предложението да има две 
паралелни работни групи, особено в 
контекста на резултатите от проведения 
Хакатон, но имаше и изказвания против 
идеята с аргумента, че ако има две групи 
работещи в областта на новите 
технологии, то работата им със 
сигурност ще се дублира.  
Председателят на българския нотариат 
г-н Димитър Танев също  изрази своето 
становище в подкрепа на идеята за 
нова, по-футурологично ориентирана 
работна група, но подчерта, че броят на 
групите за него не е от съществено 
значение, а по-скоро го вълнува тяхната 
работа по същество, конкретните 
задачи, които ще им бъдат възложени и 
стратегическите цели, които ще им 
бъдат поставени.  
 
Законодателен пакет за борба с 
изпирането на пари - институционална 
работа 
Във втората част на форума се обсъди 
въпросът за така наречения AML 
package, състоящ  се състои от три 
различни законодателни текста, за 
които има внесени над 1000 изменения. 
Беше докладвано как CNUЕ  е работила 
с всяка една от трите европейски 
институции (Парламент, Комисия, 
Съвет) и на какъв етап се намира 
досието в Парламента и Съвета към 
днешна дата. CNUЕ е удовлетворен от 

публикувания окончателен текст на 
Съвета и очаква окончателната позиция 
и на ЕП, с известни притеснения от 
присъствието на конкретни текстове, 
които на практика биха усложнили 
дейността на нотариусите.  
 
Предложение за регламент относно 
електронната 
идентификация/преразглеждане на 
Регламента за електронната 
идентификация и удостоверителните 
услуги -институционална работа. 
 
Пред делегатите беше отчетено 
отличното сътрудничество на  CNUE с 
някой евродепутати и в частност Емил 
Радев. В контекста на регламента 
относно електронната идентификация, 
стана дума и за евентуална реформа на 
компетенциите на нотариусите, за 
разширяване на компетенциите на 
нотариуси, за създаването на нови 
полета на работа - като една от целите е 
да се облекчи работата на съдилищата, 
но в тази връзка се отчете и риска от 
пораждане на две класи нотариуси, 
поради което CNUE би следвало да 
направи всичко възможно, за да не 
позволява на ЕК да форсира и налага 
споменатите промени, а те да бъдат 
решени от самите нотариуси, от 
гилдията, ако въобще има нужда от 
такива.  
 
Подкрепа за Украйна 
От началото на войната, CNUЕ не е 
спирала да оказва материална и 
нематериална подкрепа на Украйна и на 
украинските си колеги. Всички 
участници в асамблеята обсъдиха 
факта, че реконструкцията и 
възстановяването на Украйна е основен 
приоритет за Европа и света и че е 
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твърде необходим Маршал план за 
Украйна. Финансовата подкрепа на 
CNUЕ за Украйна към момента възлиза 
на 50000 евро, но с това помощта на 
организацията не се изчерпва, а 
напротив тепърва предстоят инициативи 
за подкрепа и взаимопомощ 
включително и  подготвяния 
практически наръчник по украинското 
законодателство за нотариуси. В този 
контекст беше обявено стартирането на 
онлайн платформата за обучение и 
редизайна на уебсайта „Двойките в 
Европа“.  
 
Официалната вечеря на делегатите на 
асамблеята и представените на нея 
проекти. 
Генералната Асамблея на Европейските 
нотариати бе предшествана предния ден 
от официална вечеря организирана за 
всички делегации, на която бяха 
изложени всички  проекти, разработени 
от екипите на първото издание на 
Хакатона на нотариусите в Европа, 
проведено в Рим на 21 и 22 ноември 
2022г. Представените идеи обхващаха 
защитения онлайн инструмент за обмен 
на данни с клиенти, възможности за 
обмен на информация във връзка с  
борбата против  прането на пари,  
разработките на приложение за 
проверка самоличността на чужд 
нотариус и др,. В това число бяха 
представени и партньорските с ЕК 
проекти за развитието на Европейската 
нотариална мрежа, програмата за 
обучителни семинари за европейски 
нотариуси и други. 
Нотариус Димитър Танев – Председател 
на Съвета на нотариусите 
Нотариус Теменужка Козарева – член на 
Дисциплинарната комисия 


