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ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Проект!

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

Обнародван, ДВ, бр. 104 от 6 декември 1996 год., изм.. бр- 117 от 10
декември 1997 г, в сила от 1 януари 1998 г., бр. 118 от 10 декември 1997 г., в
сила от 1 януари 1998 г., бр. 123 от 22 декември 1997 г., в сила от 22
декември 1997 г., бр. 24 от 27 февруари 1998 г, в сила от 27 февруари 1998 г.,
бр- 69 от 3 август 1999 г., в сила от 3 август . 1999 г.

§ 1. Към чл. 4 се създава нова ал. З със следното съдържание:
"Нотариалната камара се състои от регионални колегии, устройство и функциите на
които се определят от Устава, а районите им съвпадат с районите на съответните
апелативни съдилища".

§ 2. В чл. 10 се създава ал. 5 със следното съдържание: "При условията на
предходната алинея министърът на правосъдието разрешава преместване на вписан в
регистъра на нотариалната камара нотариус в друг съдебен район".

§ 3. В чл, 83 след думата "кметът" да се прибавят думите "или кметският
наместник".
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Мотиви

КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И

НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

Законопроектът предвижда създаването на регионални колегии на Нотариалната
камара, което се обуславя от необходимостта за по-добра организация и подпомагане
дейността на нотариусите в съответния район, своевременна връзка с органите на
камарата по всички въпроси, отнасящи се към дейността на нотариуса.

Чрез представителите на регионалните колегии в Нотариалната камара
решенията на органите на камарата ще бъдат свеждани до знанието на нотариусите, ще
се работи за унифициране на нотариалната практика при противоречиво разрешавани
въпроси. Динамиката в законодателството е фактор, който налага по-често съгласуване
на мненията на нотариусите за правилното прилагане на относимите към нотариалната
практика норми. Безспорно не е във възможностите на Нотариалната камара да
организира по-често семинари по актуални проблеми, предвид големия брой на
нотариусите, отдалечеността на мястото на провеждане на семинара, откъсването от
работата и други чисто прагматични препятствия.

Структурирането на регионалните колегии ще помогне за задълбочаване на
професионалните контакти между нотариусите, което ще даде отражение в еднаквото
приложение на закона при решаването на еднотипни казуси - условия за утвърждаване
на правовата държава.

В закона не е уреден въпросът за преместването на нотариусите в друг район, ако
има наложителни причини за това (прим.семейни причини). Тази празнота води до
абсурда веднъж придобил правоспособност за даден район, нотариусът да се явява
отново на конкурс, при положение, че има основания да работи в друг район.

Това налага създаването на нова ал. 5 в чл. 10. Нотариалната компетентност на
лица, които не са нотариуси се определя с изрична законова разпоредба съгласно чл. 81
от ЗННД. От органите на местната администрация с нотариална функции е оторизиран
само кметът на населеното място, в което няма нотариус и районен съд - чл. 83 от ЗННД.
Според чл. 39 б от ЗМСМА (ДВ, бр. 69 от 1999 г.) като органи на меетната
администрация в населени места под 500 жители кметския наместник. Духът на закона е
за по-обикновени и често налагащи се в живота на гражданите нотариални действия
(които не подлежат на вписване), нотариалната услуга да се доближи максимално до
населението, като им се спестят разноски за придвижването до населението, като им се
спестят разноски за придвижването до нотариуса, местонахождението на който
обикновено е в отдалечено населено място. А в повечето случаи това са   възрастни и
болни хора, с ограничени финансови възможности. Затова е целесъобразно и кметските
наместници да имат ограничена нотариална компетентност.
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