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важаеми колеги, с настоящия 
материал бих искал да Ви инфор-
мирам за състоялото се в периода 

18-19 октомври Общо събрание на 
Международния съюз на латинския но-
тариат (UINL) в Париж. Участие в този 
най-престижен световен форум на нота-
риусите взехме аз, в качеството си на 
Председател на Съвета на нотариусите, 
колегата Красимир Анадолиев – почетен 
член на Генералния съвет, както и коле-
гата Меглена Цацарова -  Заместник-
председател на Съвета на нотариусите.  
Кандидатурата на колегата Цацарова за 
член на Генералния съвет бе издигната 
от Нотариалната камара на Република 
България.  
На 18 октомври 2016 г., след състоялото 
се заседание на Генералния съвет, в ко-
ето участие взеха г-н Красимир 
Анадолиев и г-жа Меглена Цацарова, 

беше открито Общото събрание с реч на 
председателя Сенгор, последвана от 
установяване наличие на кворум и прие-
мане на предложения преди това дневен 
ред. Като представители на нотариатите 
от световен мащаб, бяхме информирани 
относно взетите решения на провелите 
се в Рио де Жанейро и Кито срещи. 
Обръщението на Президента Даниел 
Седар Сенгор, относно състоянието на 
Международния съюз на нотариата, бе 
поднесено на колегите в стегнато, но 
подробно резюме, което даде ясна и 
конкретна информация, относно пре-
дизвикателствата и новите хоризонти 
пред професията, които ние като нота-
риуси- част от голямото световно се-
мейство на нотариалната професия, 
следва да прегърнем като лична кауза в 
изпълнението на служебните си задъл-
жения.  

У 
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Председателят на Комисия „Теми и Кон-
греси“, Педро Карион Гарсия де Парада, 
представи доклад на тема „Първона-
чалното обучение за достъп до нота-
риалната професия и продължаващо 
обучение.“ В него бяха изложени след-
ните препоръки към държавите-членове 
на Международния съюз:  
- Да се поддържа и насърчава регулира-
ният достъп до професията, посред-
ством стажове, предшествани или по-
следвани от полагането на изпит, осно-
ваващ се на строги и определени крите-
рии; 
- Да се изисква и поддържа висок обра-
зователен стандарт, както и да се съб-
людава независимостта и безпристраст-
ността на нотариусите, които да останат 
неподвластни на политическo или друго 
влияние; 
- Да се насърчава повишаването на ква-
лификацията на нотариусите посред-
ством обучение, изразяващо се в 
участие в различни курсове, семинари, 
симпозиуми, разисквания по въпроси от 
национално и международно естество, 
т.н.; 
- Да се насърчава повишаването на ква-
лификацията на нотариусите във връзка 
с новите технологични изисквания, по-
средством участие в е-курсове, видео 
конференции, доклади; 
- Да се насърчава сътрудничеството 
между нотариусите от различните дър-
жави, посредством участието им в семи-
нари, симпозиуми, конгреси, организи-
рани на национално ниво и от Между-
народния съюз на нотариата, Съюза на 
европейските нотариати, университети, 
т.н. 
В рамките на ОС беше представен и до-
клад, касаещ засилване на правната 
закрила по отношение на лицата, чиито 
интереси следва да бъдат допълнително 
осигурени и защитени, като за такива се 

считат непълнолетните, хората в на-
преднала възраст, хора в неравностойно 
положение. 
Представени бяха доклади по повод 
направените кандидатури за присъеди-
няване от страна на Сърбия и Беларус. 
След гласуване нотариалнaтa камара на 
Сърбия беше приета за член на Между-
народния съюз на латинския нотариат, а 
на нотариалната камара на Беларус бе 
даден статут на държава-наблюдател. 
  Обсъдени бяха и аспектите относ-
но издръжката и цялостната финансова 
организация на Съюза, както и движени-
ето на проекти, чиято реализация се 
нуждае от значителни средства. 
  Следващият ден, 19 октомври, бе 
отреден за твърде значимата и отго-
ворна част от дневния ред, а именно из-
бирането на органи с мандат 2017 -2019 
г. Определени бяха мястото и датите на 

Председателят на Нотариалната камара на Република 

България –Димитър Танев, се срещна със зам. 

председателя на Нотариална камара на Република 

Германия и стар приятел на НК на РБ– Рихард Бок 
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следващите заседания на Международ-
ния съюз на нотариатите. Колегата 
Меглена Цацарова бе официално из-
брана за нов член на Генералния съвет 
на Съюза. За председател на Междуна-
родния съюз на латинския нотариат, 
след тайно гласуване, с 48 гласа на 
първи тур беше избран кандидатът на 
Испания, Хосе Маркеньо де Яно. Из-
брани бяха и вице - председатели на Съ-
юза за Африка, Северна, Централна 
Америка и Карибите, Южна Америка, 
Азия и Европа, както и членове на 
Управителния комитет на организа-
цията, и всички континентални и интер-
континентални комисии. 
Колегата Красимир Анадолиев бе из-
бран за почетен член на Генералния съ-
вет на Съюза, въпреки че не присъс-
тваше редовно на заседанията по неза-
висещи от него причини. 

На събранието се убедих, че българ-
ските нотариуси не са забравени, коле-
гите ни от цял свят помнят успехите ни в 
изграждането на модерен Нотариат, 
безпрецедентното за настоящия век 
увеличение на нотариалните такси и др. 
Аз и колегата Анадолиев получихме и 
раздадохме много прегръдки,  
срещнахме се с наши приятели, които не 
един път са идвали в страната ни, и са ни 
помагали за модернизиране на профе-
сията ни, като Пиер Беке и Ален Моро от 
Франция, Рихард Бок от Германия, не-
забравимия заразяващ с нотариалния 
си ентусиазъм Виторио Ди Каньо и още 
много колеги от Испания, Мексико, Ру-
сия, Турция, Хърватия и др. 
Общите събрания имат значение не 
само на формални мероприятия по из-
пълнение задълженията на Устава на 
Съюза, а и чисто прагматични измере-
ния. Така например от конкурента на  
Хосе Маркеньо де Яно, нотариусът от 
Колумбия Алваро Рохас (получил 22 
гласа), можем да възприемем една 
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много интересна идея за улесняване 
достъпа до нотариални услуги в отдале-
чените населени места. Да не забра-
вяме, че един от аргументите на коле-
гите адвокати във връзка с законо-
проекта за изменение на Закона за ад-
вокатурата е, че е затруднен достъпа до 
нотариални услуги в малките градове и в 
отдалечените села. 
Аз и колегата Анадолиев имахме реални 
шансове да заемем място в оператив-
ните органи на Съюза - Дирекционния 
Съвет и Надзорения съвет. Виторио Ди 
Каньо анкетира присъстващите 
председатели, които ни познават, 
осигури ни подкрепата на африканските 
нотариати, но не можахме да 
преодолеем формалната пречка от 
липсата на заявена кандидатура в срок 

от 60 дни преди събранието. България 
можеше да е другата страна от Източна 
Европа освен Хърватия, която има пред-
ставители в тези органи. 
Същественото за мен е да подновим 
активното си участие в тази тъй важна за 
нотариалната професия организация и 
да подготвим условията, а именно след  
следващите избори, български нотариус 
да работи в оперативните органи на 
Съюза. 
 
 
С уважение, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА 
НОТАРИУСИТЕ     
                      
ДИМИТЪР ТАНЕВ  
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