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азгодишният Конгрес на Френския
нотариат, 113-и по ред, се състоя в
периода между 17-20 септември в град
Лил, Франция. В основата на конгреса бе
заложена темата – нотариусът в центъра
на обществените трансформации. Тази
тема, избрана за конгреса, доказва още
веднъж, че нотариусът е ангажиран и
следва обществената еволюция, за да
подпомага
най-добре
своите
съграждани. Увеличаващият се брой на
участниците в конгреса – повече от 3000
тази година, отразява усърдието на
нотариусите да отговарят адекватно на
новите
обществени
проблематики.
Конгресът бе открит с кратка реч на
Тиери Тома, президент на 113-ия
Конгрес на френските нотариуси,
последвана от речта на Ксавие Бертран
– прездент на област О дьо Франс, чиито
думи относно доверието в нотариалната
институция бяха горещо посрещнати от
нотариусите. След това ангажирано

Г-жа Никол Балубе – министър на
правосъдието на Република Франция

изказване, на председателя на Висшия
съвет на нотариата - Дидие Коафар, се
падна
задължението
да
отправи
въпроси
към
министъра
на
правосъдието и пазител на държавния
печат
- Никол Белубе, която бе
специален гост на събитието. Г-н
Коафар не подмина чувствителните за
нотариусите теми, като публичния
жребии, прехвърляне на действащи
кантори, промени в тарифите и др., а гжа Белубе отговори на въпросите
категорично, като остави отворена
вратата за бъдещи конструктивни
обсъждания в рамките на предстоящия
отчет на Закона за растежа. Този закон
от 6 август 2015 г., наречен още
„Макрон“, предвижда редица реформи,
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Г-н Дидие Коафар - председател на Висшия
съвет на Френския нотариат

касаещи регламентирани юридически
професии, включващи и нотариалната
дейност, като позволява на 1650 нови
представители на професията до 2018 г.
да се присъединят към свободно
упражняване на нотариалната дейност,
като заемането на местата се извършва
чрез жребий, също така се дава
възможност и на вече практикуващите
нотариуси да вземат участие. При
проведено
допитване
70%
от
нотариусите
не
смятат,
че
възможността, дадена на нотариусите,
които вече са действащи, за участие в
жребия, е "нещо добро". От проведеното
допитване
по
темата
83%
от
анкетираните са заявили, че това
отваряне ще "отслаби нотариата”. Този
така наречен
жребий
ще бъде
контролиран от надзорния орган за
защита на конкуренцията. Около 30 000
заявления от 7000 кандидати са
регистрирани, за да бъдат отворени
кантори в 247 свободни населени места
във Франция. Франция има 9600
нотариуси, при които работят около 40
000 служители и генерират оборот от 7
млрд. евро според проучвания.

В контекста на думи казани от
председателя Коафар, който в своята
реч цитира Виктор Юго, министърът на
правосъдието си позволи да се позове
на Балзак, като посочи, че като велик
френски писател той критикува много
професии и говори за деструктивното у
човека, но що се отнася до нотариусите
той никога не говори с лошо, въпреки че
прекъсва учението си по право и не
успява да се дипломира. По отношение
на предоставянето на по-добро бъдеще
на идващото поколение нотариуси г-жа
Балубе също се позова на Виктор Юго,
който казва, че повишаването на
свободата води до повишаване на
отговорностите, а именно това е пост,
натоварен с много отговорности.
В тържествената атмосфера на найзначимия форум за Френския нотариат
бяха разгледани трите основни теми на
конгреса за семейството, солидарността
и цифровизацията. Обществото е в
процес на дълбоки трансформации,
негова основна клетка може да бъде
една брачна или небрачна двойка, със
или без дете; или пък в нейния център да
бъде детето. Така че тя има
разновидности.
По
причина
на
движението на хора тя може да бъде с
интернационален характер и повдига
въпроси около възникналите в чужбина
връзки. Това развитие изисква да се
преосмисли мястото, което заема
детето
в
семейството
и
за
задължителната му защита.
По темата за солидарността бе
отбелязано, че през 2050 г. повече от
една трета от френското население ще
бъде на повече от 60 години.
Солидарността между поколенията и
обществените
групи
задължително
трябва да се укрепи. Нотариатът
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притежава законодателна инициатива
по
въпросите
за
физическото,
материалното
и
интелектуалното
подпомагане на възрастните хора,
техния покрив, както и осигуряване на
тяхното представителство.
По отношение на цифровизацията:
Какво означава цифровизацията на
личността?
Какво
представлява
цифровизираната идентичност? Какво
представлява цифровизираният багаж
от ценности? Как се предава той ? В
този виртуален свят нотариалният акт и
нотариусът поемат ролята на гаранти на
обществения ред, на личностната
идентичност,
на
правата
и
на
собствеността. Цифровата революция
едва започва, като преструктуриращият
модел на Е-обществото налага на
нотариалната професия да помисли за
новите
предизвикателства.
Тази
амбициозна тематика доказва, че
нотариусът е в центъра на тази
действителност,
която
засяга
ежедневната нотариална практика.
В рамките на 113-ия Конгрес на
Френския нотариат на 19.09.2017г. бе
проведена българо-френска среща,
като на тази среща бе подновено
споразумението за сътрудничество
между двата нотариата, подписано от
председателя на Нотариалната камара
на РБ Димитър Танев и нотариус Юбер
Дериен, член на Висшия съвет на
Френския нотариат. Споразумението
включва сътрудничество в сферата на
новите технологии, като двата нотариата
се договарят да си сътрудничат за
тяхнoто
развитие
(автентичен
електронен акт, електронен подпис,
взаимодействие относно сигурността на
документите
и
т.н.),
особено
в
перспективата по присъединяването на

Председателят на Нотариалната камара нотариус Димитър Танев и нотариус Юбер
Дериен, член на Висшия съвет на Френския
нотариат, подновиха споразумението за
сътрудничество между нотариатите на България
и Франция

Нотариалната камара на Република
България към асоциацията Bartolus и
Eufides. Важен акцент в споразумението
е, че Нотариалният университет, който е
организиран от години, няма да бъде
провеждан повече, считано от 2017 г.,
през 2018 г. и 2019 г. Висшият съвет на
нотариата на Франция ще осигури
обучението на максимум пет български
нотариуси по теми, определени според
нуждите, изразени от Нотариалната
камара на България. Съставът на
българската група следва да бъде
различен за всяка година. През 2018 г. и
2019 г. петимата нотариуси ще бъдат
включени в „програма за чуждестранни
нотариуси".
Договорено
бе
организирането на семинари от страна и
на двата нотариата, Висшият съвет на
Френския нотариат се ангажира да
организира във Франция през 2018 г. 12Нотариален бюлетин 2017
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Честване на 25-ата годишнина от създаването на
Асоциацията на нотариатите франкофони

ия общ юридически семинар по тема от
общ интерес. Нотариалната камара на
Република България се ангажира да
организира през 2019 г. в България 13ия юридически семинар по тема от общ
интерес. Тези семинари ще бъдат
публични и отворени особено за всички
юридически професии, за академичния
свят и политическата класа на двете
страни. Темите за следващите семинари
могат да са свързани с новите
технологии,
семейното
право,
облигационното право и прехвърлянето
на
недвижимо
имущество.
В
споразумението е обърнато внимание и
на Депозитната и консигнационна каса,
която съществува във Франция, като от
френска
страна
е
предоставена
възможност
за
насърчаване
създаването на същата в България.
Висшият съвет на Френския нотариат
предоставя
своята
подкрепа
на
Нотариалната камара на Република
България
в
сътрудничество
с
Депозитната и консигнационна френска
каса, за да снабди създаването на
подобна публична структура и в
България.

Договорени бяха взаимни информации и
консултации, като страните ще се
информират взаимно за развитието на
законодателството в техните страни и
ще се концентрират върху общите за тях
интереси особено от международен и
европейски характер. Страните ще се
опитат да засилят ролята на нотариуса в
сферата на икономическото развитие.
Представители на Нотариалната камара
на Република България и на Висшия
съвет на Френския нотариат се
договориха за провеждането на срещи
най-малко веднъж годишно, за да
отчитат реализираните цели, посочени в
това
споразумение,
за
да
предопределят общите действия, които
да предприемат през следващата
година под форма на програма,
анексирана към споразумението. По
този повод двата нотариата ще
хармонизират техните политически
позиции
по
актуалните
теми.
Нотариалната камара на Република
България и Висшият съвет на Френския
нотариат ще организират нотариални
срещи във Франция през 2018 г. и в
България през 2019 година. Тези срещи
са под формата на малки конференции,
по време на които френските и
българските нотариуси да се обръщат
към
българи,
пребиваващи
във
Франция, и французи, пребиваващи в
България,
по
повод
практически
трансгранични казуси.
Участие в конгреса, като част от
чуждестранните делегати, взех аз,
Димитър Танев, в качеството си на
председател на Нотариалната камара
на РБ.
ДИМИТЪР ТАНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НОТАРИУСИТЕ
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