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важаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме,
че аз, в качеството си на председател на
Съвета на нотариусите, и юрисконсултът
на Нотариалната камара Ирена Павлова
взехме участие в състоялото се на 16 и
17 юни 2017 г. Общо събрание на Съюза
на нотариатите на ЕС (CNUE) в Ла
Гранха, Испания.

приеха с единодушие изготвения протокол от провелото се на 17 март 2017 г.
Общо събрание на СНЕС в Брюксел.
Председателят Коянтес докладва за
дейностите от последните два месеца,
като посочи, че състоялата се на 20 и 21
април 2017 г. конференция на европейските нотариуси в Залцбург е била изключително полезна по отношение на основната тема “Дигитализацията на търговс-

На 16 юни 2017 г. беше открито Oбщото
събрание с реч на председателя Хосе
Мануел Гарсия Коянтес. Той приветства
Сръбския нотариат в качеството му на
официален член наблюдател в СНЕС,
като посочи, че главната цел на СНЕС е
по-тясното сътрудничество между нотариатите на Европейския съюз и разширяване с новия член, който е извън него.
Речта беше последвана от установяване
наличие на кворум и приемане на предложения проект на дневен ред. Председателите на представените нотариати
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кото право – възможности и рискове“. Думата бе поискана от председателя на
Гръцкия нотариат, който поднесе своите
благодарности на Общото събрание на
СНЕС за разсрочването на задълженията по плащане на членския внос предвид влошеното финансово състояние и
настъпилата криза в Гърция. Председателят Коянтес пожела успех на Гръцкия
нотариат и скорошно справяне с кризата.
Точка 2 от дневния ред бе отредена за
организационни и други въпроси, свързани с Устава. Думата взе г-н Раул Радой, генерален секретар на СНЕС. Той
представи кратко резюме относно годишните счетоводни отчети за 2016 г.,
които получиха позитивна оценка от членовете на събранието. Приет бе и проектобюджетът за 2018 г., като генералният
секретар посочи предимствата на счетоводното отчитане на разходите, което
беше създадено през 2016 г. и позволява да станат ясни годишните разходи
за събранията, разходите за заседания
на работни групи и други. В заключение
заяви, че биха могли да се очакват значителни икономии в перата на бюджета
и разходите ще продължат да бъдат оптимизирани през 2018 г. В контекста на
бюджета относно симултанните преводи Административният съвет на СНЕС
на своето първо заседание за тази година е взел решение заседанията да се
провеждат на английски език. Това отбеляза като притеснение председателят
на Френския нотариат. В отговор председателят Коянтес посочи, че езиците
остават непроменени.

за избор на генерален секретар и неговия статут. Председателят отбеляза, че
от някой от членовете на Общото събрание на СНЕС са постъпили възражения
срещу правомощията на генералния секретар с оценка, че те на практика са неограничени. Председателят посочи, че
текстът е доста дискусионен. Трябва
добре да се дефинират компетенциите и
правомощията на генералния секретар и
да се базира много ясна правна основа,
за да няма противоречие с правомощията на Общото събрание. Председателите на Нидерландия и Италия изложиха
своята теза, че трябва да бъдат направени промени в дадените правомощия
на генералния секретар, като текстът
бъде изчистен. Беше взето решение
официалната промяна на текста да бъде
приета на предстоящото общо събрание
на СНЕС през декември. На следващо
място беше обсъдена постъпилата
молба от нотариата на Македония с искане за получаване на статут на държава наблюдател в организацията, като
към настоящия момент такъв статут притежават нотариатите на Турция, Черна
гора и Сърбия. Беше взето решение с
единодушие да се приеме македонският
нотариат като член наблюдател на
CNUE.

На базата на внесени предложения за
промяна бяха преразгледани правилата
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В точка 3 от дневния ред думата бе дадена на председателя на Международния съюз на нотариата (UINL), г-н Хосе
Маркеньо де Яно, който обобщи найважните моменти от провелото се на 13
и 14 май в Тбилиси заседание, като акцентира върху усилената работа в рамките на Хагската конференция по отношение на изработването на дефиниция
на понятието за автентичен акт. Обърна
внимание на важността европейските
държави да определят условията и изискванията за обръщението на автентичните актове с оглед даване на достатъчни гаранции, че съответният акт изхожда от нотариус. Г-н Маркеньо благодари на своя колега, председателя на
СНЕС - г-н Коянтес, за добрата комуникация и сътрудничество между двете организации. Председателят Маркеньо информира и за проведени срещи от не-

гова страна във Вашингтон с Международния валутен фонд, Международната
банка за развитие и Световната банка. В
реда на точка 3 кратко съобщение направи и председателят на Комисията по
европейски въпроси на Международния
съюз на латинския нотариат (UINL) за
провелото се първо заседание на 24 и 25
март в Будапеща. Г-н Франко Салерно
Кардийо отбеляза активната работа по
въпроси, свързани с борбата с прането
на пари, изработването на нов уеб сайт
на Комисията, предвид важността на работата й, както и относно изследване на
т.нар. Blockchains, в контекста на електронните системи и регистри и отражението, което те биха имали върху работата
на нотариусите.
По отношение на организацията за предстоящия IV нотариален конгрес, който
ще се проведе през м. октомври 2017 г.
в Сантяго де Компостела, думата бе дадена на г-н Калво Видал, председател на
организационния комитет. Той съобщи
двете основни теми за Конгреса: Тема 1
“Защита на потребителите в дигиталната
среда” и Тема 2 “Прехвърляне на седалището на компания в ЕС”. Г-н Калво Видал съобщи списък с всички регистрирали се за Конгреса, като общият им
брой към момента е 147 участници и 31
партньори, като отбеляза, че заложеният брой участници е 700.
Точка 5 от дневния ред бе посветена на
законодателни и политически въпроси.
Разгледано бе т.нар. проучване “ZERP”
относно функционирането на услугите
за недвижими имоти за потребителите в
ЕС. Автор на това проучване е професор
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Шмид, който е изпратил, до различните
членове въпросник относно проучването. Въпросът дали членовете да отговарят на въпросника беше доста дискусионен. Председателят на СНЕС призова да не бъде отговаряно, като поясни,
че проф. Шмид e излязъл извън рамките
на своята компетентност. Някои нотариати заявиха, че няма да отговарят на
въпросника, освен ако не бъде взето решение от Общото събрание да бъде отговаряно. Други предложиха да бъде отговорено само на частта, касаеща нотариалната професия. Председателят Коянтес посочи, че ще бъдат извършени
допълнителни проучвания, за които ще
бъдат информирани отделните нотариати. Относно пакета в Дружественото
право, касаещ цифровизацията, трансграничната мобилност и хармонизиране
на стълкновителните норми, Европейската комисия е засилила подготвителната си работа по пакета за дружественото право, очакван в края на ноември
2017 г. Г-н Корадо Малберти, зам.-председател на работната група, създадена
да представлява СНЕС в срещите с Европейската комисия, информира членовете на събранието за напредъка и насоките в работата на Комисията. Изготвен
е текст от г-н Гома относно рисковете,
свързани с онлайн регистрацията на дадено дружество от гледна точка на прането на пари . В рамките на същата тази
точка бе дискутирано предложението на

Европейската комисия за регламент относно въвеждането на единен цифров
шлюз, който да има за цел да даде възможност на частни лица и фирми да
имат по-лесен достъп чрез една цифрова входна точка до висококачествена
информация, административни процедури и услуги онлайн помощ. Идеята е
всяка процедура, която понастоящем е
достъпна онлайн за националните потребители, да бъде достъпна за потребителите от други държави-членки. Необходими са 13 основни административни
онлайн процедури, като например заявление за удостоверение за раждане, регистрация на автомобил, създаване на
фирма и други. Ще се работи по анализиране на възможността за един бъдещ
регламент. В обширната точка 5 най-съществено се дискутираше въпросът за
концепцията на автентичния акт. Бе
представено предложение за дефиниция на автентичния акт, по което аз взех
думата и посочих, че по отношение на
подточка три от текста, касаещ “задължението на носителя на публична власт
да извършва проверка на самоличността и правоспособността на страните,
както и законосъобразността на акта”,
нотариусът прави превантивен контрол
на законността на документа да съответства на закона и да не е в противоречие
с него. Тази проверка не е задължителна
за съда, но за всички други органи е задължителна. Нотариусът не заверява
само подписа, заверява и изявлението.
Подписът няма как да противоречи на
закона, той е физически акт. Събранието не прие предложения текст, като посочи, че ще бъде доработен. В рамките
на същата точка бе дискутирана темата
за регламент “Брюксел IIа”. Председателят на Малтийския нотариат е изготвил
предложение на текст относно първите
Нотариален бюлетин 2017

4

НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС
5
две глави от регламента, което повдигна
сериозна загриженост в нотариатите, които имат компетенции по въпросите за
развод и родителска отговорност и издават документи, съвместими с действащия в момента регламент. Подчертано
беше, че е важно нотариатите, които понастоящем упражняват правомощия по
въпроси на развода и тези, които биха
могли да ги придобият в бъдеще, да
имат определение на европейско равнище, което да включва нотариуси. Работи се по две предложения – или да запази определението за “съд” и “решение”, които са в сила по настоящем; или
в определението за “съд” да се добави
позоваване на “всеки друг орган в държава-членка, компетентен по въпросите, обхванати от настоящия регламент”.
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.
Провеждане на Отворените нотариални
дни ще се състои на 25 октомври 2017 г.
Точки 7 и 8 от дневния ред засягаха европейските проекти, по които СНЕС е
получил финансиране и отношенията с
други професии и институции. Джовани
Лиота, председател на Европейската нотариална мрежа, съобщи за провелото
се в Малта заседание, на което са били
обсъдени важни аспекти от изпълнението на оперативната безвъзмездна помощ за 2017 г. и съдържанието на заяв-

лението на СНЕС за ново четиригодишно партньорство с Европейската комисия за периода 2018-2021г.
В рамките на заседанието имах възможността и удоволствието да комуникирам
с колеги от цяла Европа, да придобия
актуална информация за процесите в
професията на европейско равнище.
При разговор с председателя на Турския
нотариат г-н Юнус Тутар аз му споделих
за огромния успех на Нотариалната камара относно приетото от министърпредседателя на България предложение
нотариусът да регистрира незабавно по
електронен път удостоверения от него
договор за прехвърляне на собствеността на регистрирани МПС. Той от
своя страна поднесе своите поздравления и отправи покана за организиране
на съвместен семинар за обмяна на
опит, тъй като в Турция тази практика е
факт от години. Видях се и разговарях и
с други колеги, с г-н Борман, председателя на Германската федерална нотариална камара, направихме кратък коментар за предстоящия немско-български
семинар, който ще се проведе на 14 юли
в София. С председателя Коянтес обсъдихме организирането на планирания
съвместен българо-испански семинар
по темите за имуществените отношения
между съпрузите по време на брака и
при наследяване, както и за компетенциите на испанския нотариус в случай на
развод с оглед голямата диаспора български граждани в Испания.

С уважение,
ДИМИТЪР ТАНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НОТАРИУСИТЕ

Ирена Павлова

Юрисконсулт на Нотариалната камара
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