
 
 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 
МЕЖДУ 

 
ФРАНКОФОНСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ НА БРЮКСЕЛ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
Г-Н СТЕФАН БОНЕН   
И 
СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Г-Н КИТАНОВ 
 
Отчитайки отношенията, културните връзки, професионалното братство и приятелство между 
адвокатите на Република България и Кралство Белгия, 
 
Отчитайки значението на сътрудничеството и на обмяната на експертни становища свързани с 
упражняването на адвокатската професия, 
 
Желаейки да окуражат обмяната на опит и знания мжду Република България и Кралство Белгия 
в областта на обучение на адвокати,  
 
Убедени в значението на това сътрудничество за развитието на защитата на професията и като 
цяло за развитието на дейността на адвокатите в двете държави,  
 
САК и БАК  ще установят привилегировани отношения, позволяващи на адвокатите от двете 
колегии по - добре да се опознаят и да развият постоянни конструктивни професионални 
отношения съгласно посочените по - долу условия. 
 

I. Предмет 
 
Чл.1 

Настящото споразумение има за предмет следните професионални дейности:  
- Улесняване на отношенията между двете адвокатски колегии 
- Обмяна на информация относно упражняване на адвокатската професия в двете 

държави и относно професионалната етика и професионалното обучение, както и 
относно всяка една дейност, която би помогнала на всеки член на една от двете 
адвокатски колегии да получи по-добро разбиране за законите и правната система на 
другата страна. 

-  Организирането на обмяна и на срещи,  не само в областта на професионалното 
обучение, но и на млади адвокати. 

- Дългосрочната обмяна на професионални и лични контакти между членовете на двете 
адвокатски колегии. 



-  Осъществяването на общи идеи и инициативи, свързани със защитата на общите 
интереси на адвокатската професия,  както и на всяка друга инициатива изискваща 
съвместен подход. 

 
 

II. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
 
 Чл.2 
Двете адвокатски колегии се споразумяват да организират редовно семинари и 

работни срещи в Брюксел и  София. 
 
Чл.3 
САК и БАК ще промотират обмяната на млади адвокати, както и на ученици – 

адвокати, доколкото тази обмяна би представлявала необходима част от учебния процес 
приравнена на стаж, съгласно законните разпоредби в двете държави. Тази обмяна ще се 
осъществява в рамките на възможностите на двете адвокатски колегии. 

 
 

III. ОБМЯНА НА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Чл. 4 
САК и БАК ще организират редовни срещи между представителите на двете адвокатски 
колегии с цел обмяна на информация относно професионалната практика и правата на 
адвоката, както и правилата за организация на адвокатската професия. 
 
Чл.5 
САК И БАК ще обменят редовно информации относно тенденциите, системата и развитието 
на адвокатската професия и адвокатските практики в съответните държави. 
САК се задължава да позволи на млади адвокати от БАК да осъществят стаж  в София. 
БАК се задължава да позволи на млади адвокати от САК да осъществят стаж в Брюксел. 
 
Чл.6 
Всяка адвокатска колегия ще информира редовно другата за законодателни промени 
относно адвокатската професия. 
 
Чл.7 
Двете адвокатски колегии редовно ще обменят информация относно условията, 
огранизацията и изискванията за установяваване на адвокати от едната държава в другата 
държава, а също и относно правните норми, нормите за професионална етика и нормите 
относно упражняването на професията в приемащата държава. 
Всяка адвокатска колегия ще извърши всичко необходимо за улеснение вписването на 
членовете на другата адвокатска колегия в своя регистър на адвокати при условие, че 
условията за вписвания са изпълнени съгласно законодателството на съответната държава 
както и съгласно международните споразумения. 
 
IV. ФИНАНСИРАНЕ 
 
 Чл. 8 
Цитираните  в предишната глава дейности по сътрудничество се осъществяват след 
получаването на финансиране, което всяка подписваща страна се ангажира да осигури със 
собствени средства или да намери чрез финансиране на двустранно сътрудничество от 
национални или международни донори. 



Финансовото осигуряване на всяка дейност ще бъде допълнително договаряно от всяка 
подписваща страна чрез допълнително споразумение. 
 
V. ОБЩИ  РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл. 9 
Изменение на споразумението. 
Настоящото споразумение може да бъде допълвано, променяно, изцяло или частично, с 
изключение на неговия предмет по взаимно съгласие от подписалите страни чрез 
допълнително споразумение. 
 
Чл.10 
СРОК 
Настоящото споразумение за сътрудничество влиза в сила от дата на подписването му за 
срок от три години. 
Споразумението може да бъде продължено с мълчаливо съгласие на страните за срок от 
още три години. 
Това споразумение за сътрудничество може да бъде едностранно прекратено с писмено 
предизвестие от всяка страна със срок на предизвестието шест месеца от датата на 
 получаване, без прекратяването да суспендира дейностите които вече са заявени, но не 
са изпълнени. 
 
Чл.11 
Осъществяването на дейностите по сътрудничество и продължението на отношенията 
между БАК и САК може да бъде улеснено чрез назначаването на един или няколко 
отговарящи лица от всяка адвокатска колегия под формата на постоянен комитет. 
Горецитираният комитет може да се събира по инициатива на всяка адвокатска колегия в 
Брюксел или в София привличайки на заседанията лица които смята за необходимо. 
 
Чл.12 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Председателят на БАК и Председателят на САК се задължават да упражняват контрол върху 
поетите със споразумението задължения и да разрешават чрез приятелско споразумение 
всеки спор относно тълкуването или изпълнението на настоящото споразумение. 
 
 
Настоящото споразумение е съставено в четири оригинални екземпляра на френски и на 
български езици и влиза в сила един месец след подписването му. 
 
Съставено в София или в Брюксел на 05.12.2014 г.  
 
 
за САК...........................                                                 за БАК 
Председател                                                                   Председател 
П.Китанов                                                                      Стефан Бонен 
 

 
 

В присъствието на....................... 
 
 


