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важаеми колеги,
Обръщам се към вас във връзка
със състоялото на 17 март 2017 г.
Общо събрание на Съюза на нотариатите на ЕС (CNUE) в Брюксел. Взех
участие в този най-престижен европейски форум на нотариусите в качеството си на председател на Съвета на нотариусите.
На 17 март 2017 г. беше открито Общото
събрание с реч на новоизбрания председател Хосе Мануел Гарсия Коянтес, последвана от установяване наличие на
кворум и приемане на предложения проект за дневен ред. Гн Коянтес заяви, че
по време на председателството
на
CNUE ще работи активно с всички международни организации в насока затвърждаване и разширяване на влиянието
на
нотариусите.
Председателите на
представените нотариати гласуваха и приеха с единодушие
изготвения протокол от провелото се на
9 декември 2016 г. Общо събрание на
СНЕС.
Точка 2 от Дневния ред бе отредена за
организационни и други въпроси свързани с Устава. За да представи резюме

на новостите, свързани с административните, бюджетните и уставните въпроси, думата взе г-н Раул Радой, генерален секретар на СНЕС. Той представи
кратко резюме относно финансовото изпълнение на приходите и разходите за
2016 г., като заяви че са спестени средства от гласувания за 2016 г. бюджет,
който е изпълнен на около 90 %. Общото
събрание бе информирано от г-н Радой,
че предвид желанието на управителните
органи да бъдат спестени средства по
различни пера от бюджета, и по-специално тези, свързани със симултанни преводи, Административният съвет на
СНЕС на своето първо заседание за
тази година е взел
решение заседанията да се провеждат
на английски език. В
рамките на точка 2
от Дневния ред
беше разгледан и
въпросът, поставен
още на предното
Общо събрание, относно
постъпила
молба от страна на
гръцкия нотариат за
разсрочване на задълженията му по
плащане на членски внос предвид влошеното финансово състояние и настъпилата криза в Гърция. Г-н Коянтес информира Общото събрание, че след разговори с председателя на гръцкия нотариат са постигнали консенсус относно
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схема на разсрочено плащане на членския внос, както следва: първото шестмесечие на 2017 г. ще плати половината от
вноската за 2017 г.; първото шестмесечие на 2018 г. ще плати остатъка от вноската за 2017 г.; второто шестмесечие на
2018 г. ще плати половината от вноската
за 2018 г.; първото шестмесечие на 2019
г. ще плати остатъка от вноската за 2018
г.; второто шестмесечие на 2019 г. ще
плати вноската за 2019 г. Общото събрание одобри единодушно предложения
план за разсрочено плащане. Представителят на Холандия постави въпроса
относно това да бъде изработен от Административния съвет и предложен на
Общото събрание проект на критерии,
които да бъдат взимани предвид при
евентуални подобни ситуации в бъдеще.
Г-н Коянтес прие така отправеното предложение и заяви, че вярва в отговорното
поведение на нотариатите, както и че
прибягването до разсрочване на плащанията е решение, до което се прибягва,
след като са изчерпани всички други
възможности. Председателят на гръцкия нотариат благодари на Общото събрание за разбирането и предложи да
бъде обмислена възможността за създаване на фонд за солидарност, който би
могъл да бъде използван в подобни ситуации. На следващо място беше обсъдена постъпилата молба от нотариата на
Сърбия да получи статут на държаванаблюдател в организацията. След гласуване молбата за присъединяване
беше одобрена с единодушие, като към
настоящия момент такъв статут притежават нотариатите на Турция, Черна
гора и Сърбия.
В точка 3 от Дневния ред беше представен доклад от г-н Калво Видал, председател на организационния комитет, по

повод предстоящия IV нотариален конгрес, който ще се проведе през м. октомври 2017 г. в Сантяго де Компостела. Темите, които ще бъдат представени на
конгреса, ще засягат ролята на нотариусите в дигиталния сектор, както и трансфера на седалище на дружества в ЕС.
В точка 4 от Дневния ред бяха обсъдени
законодателни и политически аспекти и
въпроси от работата. Беше посрещнато
изключително положително от всички
нотариуси постановеното от Съда на ЕС
решение по дело C-342/15 (Пирингер) и
голяма част от присъстващите се обединиха около идеята, че решението следва
да бъде разпространено в медиите и
сред нотариусите и обществеността в отделните държави. Беше отбелязано, че
решението е една голяма победа във водената борба за компетентности между
адвокати и нотариуси и може да бъде използвано на политическо равнище в
полза на нотариусите. В рамките на същата точка от Дневния ред беше обсъден и въпросът с евентуалното преразглеждане на Регламент Брюксел IIa.
Беше обсъдено, че единствено в Испания, Румъния, Франция и Унгария нотариусите имат компетенции в случай на
развод по взаимно съгласие, когато от
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брака няма непълнолетни деца. Председателят на френския нотариат обясни,
че съобразно тяхното законодателство в
процедурата участват както нотариус,
така и адвокат, като адвокатът депозира
проект на споразумение за развод по
взаимно съгласие, а нотариусът удостоверява акта. Г-н Коянтес от своя страна
обясни, че същото производство в Испания изцяло се развива пред и се ръководи от нотариус. Председателят на Нотариалната камара на Словения информира Общото събрание, че в Словения е
внесен за разглеждане нов процесуален
кодекс, който дава компетенции на нотариусите по въпроси, свързани с развод
между съпрузи. Обсъдена беше и преразглежданата в рамките на ЕС на IV директива за борба с прането на пари. Широко дискутирана беше темата относно
ролята на нотариусите като гаранти за
съхраняваната от тях информация,
както и това, че съществуващите електронни регистри в държавите от континенталната правна система в Европа в
достатъчна степен гарантират сигурността на подобна информация, без да е
необходимо създаването на един общ за
всички държави прозрачен имотен регистър, до който достъпът да бъде безконтролен. В рамките на отправено питане от страна на Белгия се изказах и аз,

като изразих позицията на българската
камара по въпроса. В отделните държави съществуват различни процедури,
като в България вписването в имотния
регистър дава противопоставимост и
публичност, но няма конститутивно
действие. Вписването в имотния регистър в държавите от Европейския съюз е
част от различни фактически състави,
касаещи възникването на правото на
собственост и неговото обявяване. Достъпът до имотния регистър не трябва да
е свободен, той трябва да се извършва
при наличието на правен интерес и опосредстван чрез нотариус или адвокат с
адвокатско пълномощно.
Всички делегации се изказаха против
подобна инициатива, изтъквайки, че при
такава хипотеза би било изключително
трудно да се контролира кой получава
достъп до такъв регистър и съхраняваната в него информация, както и че
трудно ще бъдат гарантирани в достатъчна степен личните данни, които ще се
съдържат там.
Точка 5 и 6 от Дневния ред се отнасяха
до технически въпроси и организиране
на второ издание на Отворени нотариални дни. Сред поставените за реализиране основни цели за второто издание
бяха повишаване броя на участващите
нотариати, увеличаване броя на гражданите и представителите на юридическата професия, които взимат участие,
ангажиране на европейските институции
с проекта. Всички делегации посрещнаха положително отправеното предложение, като за евентуална дата за провеждане на Отворените нотариални дни
беше коментирана 25 октомври 2017 г.
Точки 7 и 8 от Дневния ред засягаха европейските проекти, по които СНЕС е
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получил финансиране и отношенията с
други професии и институции. Председателят на СНЕС отправи молба до всички
нотариати от името на нотариус Джовани Лиота, председател на Европейска
нотариална мрежа, да бъдат изпратени
представители на предстоящата среща
във Валета, Малта.
В рамките на заседанието успях да проведа разговори с председателя Коянтес

и представители на Германската федерална нотариална камара относно организирането на съвместни семинари през
2017 г. Председателят Борман предложи при сърдечно отправената от мен
покана да бъде организиран съвместен
семинар в България в края на м. юни
2017 г. Бе обсъдена и възможността към
организацията да се присъединят и испанските нотариусите предвид голямата
българска диаспора в двете държави и
безспорните ползи от обмяната на опит
и добри практики между нашите държави.
С уважение,

ДИМИТЪР ТАНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НОТАРИУСИТЕ
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