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У

важаеми колеги,
Обръщам се към вас във връзка
със състоялото на 9 декември 2016
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 9 декември 2016 г. беше открито
Общото събрание с реч на председателя
Паоло Паскуалис, последвана от
установяване наличие на кворум и
приемане на предложения проект на
дневен ред. Като представители на
нотариатите от европейски мащаб
бяхме информирани относно взетите
решения на провелото се в Загреб
заседание на CNUE. Обръщението на
президента
Паскуалис
относно
състоянието на Съюза на нотариатите
на ЕС бе поднесено на колегите в
стегнато резюме, като даде ясна и
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конкретна
информация
относно
предизвикателствата
и
новите
хоризонти пред професията, събитията,
в които е взел участие през своя мандат
по време на председателството на
Италия през 2016 г., като отправи
сърдечни
благодарности
за
присъствието ми на Общото събрание и
подчерта
дълбоко
приятелските
отношение и сътрудничеството на
изключително високо ниво между
нашите нотариати.
Точка 4 от дневния ред бе отредена за
твърде значимата и отговорна част от
Общото събрание, а именно избирането
на председател, зам.-председател и
членове на Административния съвет на
CNUE. За председател на CNUE, след
тайно гласуване, с 20 гласа на първи тур
беше избран кандидатът на Испания и
зам.-председател на Испанската камара
Хосе Мануел Гарсия Коянтес. С 21 гласа
беше избран и вицепредседател на
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съюза и член на германския нотариат – гн Мариус Кохлер. За членове на
Административния съвет с мандат 2017
г. бяха избрани: г-н Свайон Салтоскин
(Литва),
г-н
Франк
Молитор
(Люксембург), г-н Кристовао Родригес
(Португалия), г-н Радим Нюбауер
(Чехия), г-н Богдан Чиука (Румъния).
Съобразно
Устава
на
CNUE,
кандидатурите на председателя, зам.председателя
и
членовете
на
Административния съвет се издигат от
съответните държави, които имат право
да номинират кандидат за съответната
година съобразно азбучния ред на
държавите, изписан на френски език.

След
гласуване
беше
одобрена
подадената от нотариата на Черна гора
молба за присъединяване като държава
наблюдател, като специален гост на
Общото събрание бе посланикът на
Черна гора в Европейския съюз.

Обсъдени бяха въпроси, свързани с
организацията на Конгреса на CNUE,
който ще се проведе през м. октомври
2017 г. в Сантияго де Компостела,
Испания. Темата на конгреса ще бъде
фокусирана
върху
ролята
на
нотариусите в дигиталния сектор, както
и върху трансфера на седалище на
дружества в ЕС. В тази насока ще бъдат
разпространени въпросници в началото
на 2017 г., които ще целят да получат попълна
информация
относно
действащото
законодателство
в
различините държави-членове по този
въпрос. Представителите на Испания
разясниха проекта за бюджет за
събитието, като уточниха, че към
момента предвиждат таксите за участие
да бъдат 420 евро за участник и 320 евро
за придружаващо лице.
В рамките на точките, свързани със
законодателните
и
политическите
въпроси,
беше
разгледано
Заключението на генералния адвокат,
представено на 21 септември 2016 г., по
Дело C – 342/15 по преюдициално
запитване, отправено от Oberster
Gerichtshof (Върховен съд, Австрия),
относно „Директива 77/249/ЕИО —
Правна уредба на държава членка, по
силата на която удостоверяването на
подпис върху молба за вписване в
имотния регистър трябва да бъде
извършено от нотариус — Член 56 от
ДФЕС — Обосноваване — Правилно
функциониране
на
системата
на
имотния регистър“.
Преюдициалното
запитване е отправено от Oberster
Gerichtshof (Върховен съд, Австрия) в
рамките на ревизионна жалба, подадена
от г-жа Leopoldine Gertraud Piringer,
гражданка на Австрия, и е свързано с
отказа на австрийски районен съд да
впише в австрийския имотен регистър
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намерение за продажба на недвижим
имот, тъй като удостоверяването на
подписа върху молбата било извършено
не от нотариус, а от чешки адвокат.
Решено бе да се изчака излизането на
решението на Съда на ЕС, като това
обикновено отнема между 3 и 6 месеца
след депозирането на заключението на
генералния адвокат.

Официална вечеря с председателя на
Нотариалната камара на Турция- г-н Юнус
Тутар (в дясно), Давиде Бонагурио от CNUE
(горе в дясно) и Антонио Капиело (долу в
ляво) от Италия.

Наред с това подробно бяха обсъдени и
законодателните инициативи на ЕС в
сферата на единния пазар и съответния
план за действие и позиция на CNUE,
както и преразглеждането 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 регистър. 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 консенсус
относно органа, който да поддържа
регистъра.
В рамките на дискусиите по отношение
на международните отношения на
организацията
беше
направено
обръщение от страна на председателя
на турския нотариат – г-н Юнус Тутар.
Обсъден беше въпросът, свързан с
депозирано писмо от страна на сръбския
нотариат
по
повод
предвидено
въвеждане на 30% данък върху
нотариалните такси и отправена молба
за съдействие от страна на CNUE. Взето
бе
решение
въпросът
относно
евентуално изпращане на официално
писмо от Съюза до Министерство на
правосъдието на Сърбия по този повод,
както и съдържанието му, да бъде
обсъден в рамките на работна група на
CNUE. Представители на нотариата на
Хърватска също обърнаха внимание, че
е въведен подобен данък и спрямо
хърватските нотариуси. В рамките на
дискусиите беше разгледана и молба,
депозирана от нотариата на Гърция, за
намаляване на членския им внос
предвид затрудненото икономическо
положение на нотариусите в Гърция и
твърдяното от председателя Рускас
намаление в доходите на нотариусите от
50% – 80 %. Председателят Паскуалис
обясни, че подобен акт би бил прецедент
в историята на организацията и че би
могло да се помисли за евентуално
разсрочване на плащането, каквито
случаи
е
имало
и
преди.
Председателите на нотариатите на
Франция и Германия изразиха покрепа
към така отправеното послание от г-н
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Паскуалис и изявиха готовността си да
подпомогнат
гръцкия
нотариат
технологично, като по този начин ще
намалят евентуалните разходи, които
гръцката Камара е необходимо да
направи в технологичен план.
Лично аз имах възможността и
удоволствието да комуникирам с колеги
от цяла Европа, да придобия актуална
информация за процесите и добрите
практики в професията на европейско
равнище, да се запозная с интересни
доклади, да бъда активна страна в
процеса по избиране на нови органи,
както и в обсъждането на кандидатури
относно нотариати кандидат-членове. В
рамките на проведените разговори с
новоизбрания председател на Съюза, гн Коянтес, имах възможност да го
поздравя за новата позиция и да му

Председателят
Димитър
Танев
с
новоизбрания председател на CNUE и
заместник-председател
на
испанския
нотариат- Хосе Мануел Гарсия Коянтес

пожелая успех в начинанието. Той от
своя страна изрази желанието си
испанското председателство да се
проведе в условията на приятелски
взаимоотношения и отношения на
сътрудничество между представителите
на европейското нотариално семейство.
Г-н
Коянтес
прие
изключително
положително предложението, което му
отправих да даде интервю специално за
българската
Нотариална
камара.
Ползотворни
срещи
имах
и
с
председателя на германския нотариат,
г-н Йенс Борман, който изрази
задоволството си от ползотворното
сътрудничество с българския нотариат,
както и готовността си да бъдат
организирани съвместни събития за
обмен на добри юридически практики в
двете държави.
Бидейки част и пълноправен член на
тази европейска организация, желая да
засвидетелствам доброто си желание
активно
да
въздействаме
върху
развитието и работата по различни
проекти, които влизат в обсега й на
дейност и влияние. Нотариалната
камара на РБ е пионер в много
отношения и ние без съмнение можем
да дадем конструктивни и новаторски
идеи и предложения за иницииране и
сътрудничество в разработването на
съвместни проекти и инициативи, които
да
подпомогнат
развитието
на
професията,
да
повишат
квалификацията на нотариусите в
рамките на развиващото се европейско
общество, като направят нотариуса
незаменим и значим фактор в
модерната европейска реалност.

С уважение
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА
НОТАРИУСИТЕ
ДИМИТЪР ТАНЕВ
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