

2



мб-ИА		MN-R-NOTARIUS.DOC
мб-ИА
MN-R-NOTARIUS.DOC

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З  А  К  О  Н

за допълнение на закона за нотариусите и нотариалната дейност

(Обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и 41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и 69 от 2008 г., бр. 42, 47 и 82 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 32, 41 и 82 от 2011 г., бр. 38 и 95 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 7 и 77 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 11, ал. 2 след думите „Закона за съдебната власт“ се добавя „ако удостоверението за придобита юридическа правоспособност е издадено преди 1 март 2011 г.“ и се поставя запетая.

заключителни разпоредби
§ 2. В Закона за частните съдебни изпълнители (обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2006 г., бр. 31, 59 и 64 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 86 и 103 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г. и бр. 86 от 2020 г.), в чл. 7, ал. 2 след думата „правоспособност“ се добавя „ако удостоверението за придобита юридическа правоспособност е издадено преди 1 март 2011 г.“ и се поставя запетая.
§ 3. Министърът на правосъдието привежда подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за частните съдебни изпълнители в съответствие с този закон в 3-месечен срок от влизането му в сила.

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ………………… 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цвета Караянчева)

4



мб/ИА
MN-R-NOTARIUS.DOC

мб--ИА
MN-R-NOTARIUS.DOC



М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност



1. Причини, които налагат приемането на предложения проект на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Предлаганите с настоящия проект на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗД на ЗННД) промени са обусловени от необходимостта от отпадане на изискването за предоставяне на удостоверение за придобита юридическа правоспособност при провеждането на конкурси за нотариуси и частни съдебни изпълнители, съответно при процедурата за вписване на помощник-нотариуси и провеждането на изпит за помощник-частни съдебни изпълнители.
Законът за нотариусите и нотариалната дейност урежда правния статут на нотариусите. В тази връзка в чл. 8, ал. 1, т. 2 от ЗННД са уредени изискванията за придобиване на правоспособност на нотариус, сред които е и лицето да е придобило юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт. В чл. 11 от ЗННД е уреден редът за кандидатстване. Към настоящия момент разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗННД предвижда, че към заявлението за участие в конкурса за нотариуси се прилагат документи за придобита юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт.
В раздел IV на глава втора от ЗННД е уреден статутът на помощник-нотариуса. Член 41, ал. 2 от ЗННД предвижда, че министърът на правосъдието издава заповед за вписване на помощник-нотариуса в регистъра на Нотариалната камара въз основа на писмено заявление от нотариуса, приподписано от кандидата, като към заявлението се прилагат документите по чл. 11, ал. 2. Съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗННД нотариусът и кандидатът за помощник-нотариус по заместване подават писмено заявление до министъра на правосъдието, като към заявлението, когато е за първо вписване, прилагат документите по       чл. 11, ал. 2, а за последващо вписване - прилагат същите документи и заповедта за вписване в регистъра на Нотариалната камара.
Организацията и правното положение на частните съдебни изпълнители са уредени от Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ). Член 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧСИ постановява, че правоспособност на частен съдебен изпълнител може да придобие дееспособно физическо лице, което е български гражданин и отговаря на изискването да е придобило юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт. Съгласно чл. 7, ал. 2 от ЗЧСИ към заявлението за участие в конкурс за частни съдебни изпълнители се прилага документ за придобита юридическа правоспособност.
От месец март 2011 г. функционира електронен регистър на издадените удостоверения за юридическа правоспособност, който се поддържа от Министерството на правосъдието. С оглед на изложеното изискването за представяне на удостоверение за придобита юридическа правоспособност от кандидатите за нотариус, помощник-нотариус, заместване на нотариус от помощник-нотариус, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител се явява излишно, тъй като при провеждането на конкурсите Министерството на правосъдието може да ползва нужната информация директно от електронния регистър на издадените удостоверения за придобита юридическа правоспособност. За издържалите изпита преди тази дата следва да се изисква удостоверение за правоспособност, тъй като регистърът е на хартиен носител и съдържа единствено номер на удостоверението, три имена, място на раждане и място на провеждане на стажа.
В тази връзка се предлагат допълнения в чл. 11, ал. 2 от ЗННД и в чл. 7, ал. 2 от ЗЧСИ, които предвиждат, че се изисква представянето на удостоверение за придобита юридическа правоспособност на хартиен носител от страна на участниците в съответната процедура единствено ако то е издадено преди 1 март 2011 г.

2. Цели, които си поставя проектът на нормативен акт:
С предложените промени се цели отпадане на изискването за гражданите при кандидатстване за нотариус, помощник-нотариус, заместване на нотариус от помощник-нотариус, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител да представят удостоверение за придобита юридическа правоспособност, когато удостоверението е издадено след 1 март 2011 г. По този начин се намалява административната тежест за гражданите. Посочената цел е в съответствие с Приоритет 64 „Развитие на електронното управление като основа за модернизация на държавната администрация и оптимизиране на процесите по административно обслужване на гражданите и бизнеса”, Цел 232 „Осигуряване на пълноценно функциониране на електронното управление. Обезпечаване прилагането на изискванията на Закона за електронно управление”, Мярка 880 „Прилагане на принципа на служебното начало” от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 
2017-2021 г.
3. Очакван резултат от прилагането на законопроекта:
В резултат на предложените промени се очаква намаляването на административната тежест на гражданите при кандидатстване за гореописаните длъжности, тъй като администрацията на Министерството на правосъдието ще събира по служебен път информация относно придобитата от тях юридическа правоспособност.
4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на законопроекта:
За прилагането на разпоредбите на проекта на ЗД на ЗННД няма да са необходими финансови и други средства.
Предложеният законопроект не води до въздействие върху държавния бюджет.


5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:
Предложеният проект не е свързан с въвеждане на изисквания на правото на Европейския съюз, поради което не е необходимо изготвянето на анализ за съответствие с него. Обществените отношения, предмет на проекта на ЗД на ЗННД, не са регламентирани в европейското законодателство. Уредбата на обществените отношения, предмет на законопроекта, е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделните държави членки.
Въз основа на гореизложеното предлагам Народното събрание да разгледа и приеме проекта за Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност.






МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)
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Ð å ï ó á ë è ê à   á ú ë ã à ð è ÿ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

………………….…………. 2020 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА




УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2020 г. проект на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  (Бойко Борисов)


