Проект!

МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И
НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

Към настоящия момент в България не съществува съвременна електронна система, в
която да се регистрират нотариално заверени пълномощни и декларации и чрез която да е
възможно информацията от тях да е видима и проверима. Поради липсата на съвременно
средство за проверка в реално време на достоверността на предоставяните им
упълномощаващи документи, държавните органи, гражданите и бизнесът рискуват да се
изправят пред съществени проблеми, доверявайки се единствено на информацията от
хартиения документ – лесно манипулируем при съвременните технологични средства.
Настоящият проект на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната
дейност е насочен към решаване посочените проблеми, чрез създаването на информационна
система „Регистър на пълномощните“, която няма да е публична, и достъп до информацията
в нея ще имат само страните и правоимащите органи.
Основната цел на законопроекта е създаване на информационна система „Регистър на
пълномощните“ с оглед осигуряване на възможност за предоставяне на висококачествени,
икономични, ефективни и лесно достъпни електронни административни услуги и достъп до
правосъдие, ориентирани към гражданите и бизнеса.
Това съответства на целите на процедурата „Приоритетни проекти в изпълнение на
Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в
Република България за периода 2016-2020 г.”, в частност на: „Изграждане на нови
(надграждане на съществуващи регистри, информационни системи и информационни
портали) платформи, и осигуряване на интеграция между тях, с оглед развитие на
електронни услуги, изпълнение на нормативно определени ангажименти и/или осигуряване
на оперативна съвместимост с платформи на ЕС“.
Посредством предвиденото в законопроекта създаване на информационна система
„Регистър на пълномощните“ и нейното внедряване ще се създаде възможност за:
- предоставяне на средства за гарантиране на автентичността на нотариално
заверените документи – пълномощни, в реално време чрез изграждане на информационна
система „Регистър на пълномощните“.
- изграждане на интерфейс за защитен достъп на органите и гражданите до
информацията в регистъра, в съответствие с нормативно установените им права;
- сигурно и надеждно съхранение на информация, като не се допуска по никакъв начин
нейното подправяне или унищожение;
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- предоставяне на електронна административна услуга по уведомяване на лице за
наличие на пълномощно, по което то е страна;
- електронно подписване на информацията за пълномощните, като същевременно се
гарантира и предоставят:
 съвместимост между съхраняваните в различни формати пълномощни;
 лек и интуитивен интерфейс за ползване, който да се визуализира през най-често
използваните браузъри и устройства;
 форми, чрез които правоимащите лица да могат да създават необходимите
документи, свързани с упълномощаването.
Предложените законови промени са насочени към лицата, извършващи нотариални
действия, към лицата, изпълняващи нотариални функции, както и към физически и
юридически лица - страни по нотариално удостоверени пълномощни или декларации за
съгласие. Така постъпването на информацията в регистъра и нейното последващо
съхранение ще се вмени в задължение на лицата, извършващи нотариални действия, и на
лицата, изпълняващи нотариални функции. Това от своя страна ще гарантира невъзможност
за последваща промяна на информацията, която веднъж е въведена по документа, а също и
постоянна информираност на всички по-горе изброени групи лица и органи, обвързани по
нотариално удостоверения документ.
Законопроектът предвижда издаването на наредба от страна на министъра на
правосъдието, определяща правото на достъп до информационната система и данните,
които ще се въвеждат в информационна система „Регистър на пълномощните“.
Свързаността на информационна система „Регистър на пълномощните“ с регистри и
информационни системи (база данни: „Население“, „Лични Данни“, „Личен Номер на
Чужденец“, поддържаната от Нотариалната камара информационна система „Единство“, и
др.) ще гарантира сигурност и прозрачност на данните в нотариално удостоверения
документ както за страните по пълномощното, така и за лицата по Закона за нотариусите
и нотариалната дейност, за всички държавни органи и трети лица, пред които се изисква и
представя на хартиен носител пълномощно/декларация за съгласие. Приемането на
предвидените в законопроекта промени не само ще надгради и усъвършенства нормативно
уредените процесуални правила и процедури, свързани с нотариалното удостоверяване на
документи (пълномощни), но и ще постигне тяхното автоматизиране и осъвременяване.
Проектът на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност
не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз.
Законопроектът не съдържа разпоредби, свързани с въвеждане на регулаторни
режими.
Изграждането на информационна система „Национален регистър на пълномощните“
се осъществява чрез Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG05SFOP001-1.002-0020-C01/18.04.2017 г. по Оперативна програма „Добро управление“,
проект „Реализиране на Национален регистър на пълномощните“. Общият бюджет на
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проекта е 572 751 лв., а на дейност 2 „Разработване и внедряване на информационна система
„Регистър на пълномощните“ – 464 038 лв.
Информационната система „Национален регистър на пълномощните“ ще се
администрира от служители на Министерството на правосъдието. В резултат на
разширяване на дейността е необходимо увеличаване на щатната численост на структурното
звено в Министерството на правосъдието, отговарящо за поддържане на информационната
система, с 3 щатни бройки за длъжността „държавен експерт“, необходими за изпълняване
на функциите на администратори на системата. В хода на бюджетната процедура 2021-2023
г. ще бъде заявена необходимостта от увеличаване на числеността на персонала с 3 бр. и
допълнителните годишни средства за тях в размер на 138 000 лв. за обезпечаване на
информационната система, от които 108 000 лв. за персонал.
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