РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ“

СЪОБЩЕНИЕ
Уведомяваме гражданите и преводаческите агенции, че с
Постановление № 263 на Министерски съвет от 24.11.2017 г. е прието
изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на
Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г.,
бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.) което е
обнародвано в „Държавен вестник“ брой 95 от 28.11.2017г. и влиза три месеца
след обнародването му в "Държавен вестник", т. е. на 01 март 2018 г .
Измененията и допълненията в Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други книжа са във връзка с
предприетите мерки от Правителството за намаляване на административната
тежест върху гражданите и бизнеса при административното обслужване на
физическите и юридически лица при извършване на преводи, легализация и
заверка на документи и други книжа, както и намаляване на стойността на
част от услугите по удостоверяване на подписа на преводача.
С измененията се въвежда нова регламентация на извършваните
заверки на подписа на преводача за преводи по реда на Правилника.
Удостоверяването на подписа на преводача, направил превод по реда
на Правилника на документи, с произход от чужбина и предназначени за
ползване в Република България, вместо от Министерството на външните
работи да започне да се извършва от нотариусите. С оглед гарантиране на
правната сигурност и качеството на лицето, при полагане на подписа върху
превода преводачът ще потвърждава пред нотариуса вписването си в списъка
на МВнР с документ, издаван от ведомството.
Физическите лица, които към датата на влизането в сила на
постановлението извършват преводи по реда на Правилника и са представили
образец от подписа си в Министерството на външните работи, се включват в
списъка по чл. 18, ал. 1 по служебен път.
Същевременно се запазва досегашния ред относно заверката на подписа
на преводача, направил превод по реда на Правилника на документи, с
произход от Република България и предназначени за ползване в чужбина,
като тя ще продължи да се извършва от Министерството на външните работи,
ако такава заверка се изисква или приема от държавата, в която ще се
използва.
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