Приложение
СТАНОВИЩЕ
НА БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ПО ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, ЗАВЕРКИТЕ И ПРЕВОДИТЕ
НА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА
Действащият понастоящем Правилник за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа, приет през 1958 г. безспорно се
нуждае от актуализиране, но считаме, че това трябва да стане след
внимателна експертна оценка на текстовете, доколко отговарят на
международните правила, обичаи и практики, регламентиращи тази
дейност. Оценяваме усилията за облекчаване на процедурите, но това трябва
да се извърши при спазване на международни правила и изисквания.
Действащият Правилник в голяма степен отговаря на основните принципи,
които следва да бъдат спазени и при неговото изменение и допълнение.
Правилникът да създава условия всеки документ, издаден от
орган/институция, организация на територията на дадена държава,
предназначен за ползване в друга държава, да бъде заверен и легализиран
при спазване на международно установените правила за тази дейност по
начин, който да осигури безпроблемното му приемане в друга държава.
Пътят, през който следва да премине документът е следният:
- национален издател на документа (държавна, обществена или друга
компетентна структура);
- заверка от министерство или ведомство, в чиято сфера попада
документът;
- заверка в Консулски отдел при МВнР на съответната държава;
- консулска служба към чужестранното посолство на страната, в
която ще се ползва документът.
Процедурата изисква всеки издател на документи, които са
необходими за осъществяване на определена дейност или обслужват
движението на стоки и услуги, вкл. услуги на граждани да е депозирал в
МВнР спесимени от подписите на лицата, оторизирани да подписват
издаваните от него документи, предназначени за ползване на територията
на друга държава.
Така с последователната, непрекъсната удостоверителна дейност на
заверка на спесимените на предшестващата институция от следващата се:
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- дава гаранция за автентичност на документите, издадени и
легализирани в една страна за ползване в друга;
- създава сигурност за предприемачите при осъществяване на
търговските взаимоотношения между български и чуждестранни партньори
при спазване на международно приетите и утвърдени правила, практики и
обичаи регламентиращи извършването на тази дейност, съобразени с
условията на акредитив, изисквания произтичащи от чуждестранно
законодателство, условия поставени от партньор за реализация на сделката,
международни актове и др.

Конкретните бележки по проекта са следните:
1. По § 2 (замяна навсякъде в Правилника на думите „превод“,
„преводи“ и „преводите“ с „официален превод“, „официални преводи“,
„официалните преводи“):
Предложението за изменение следва да се допълни, като се нормира
легална дефиниция на понятията „официален превод“, „официални/те
преводи“.
Мотиви: За въведеното ново понятие „официален превод“ следва да
се регламентира легална дефиниция (в Допълнителни разпоредби на
обсъждания Правилник). Това е необходимо и защото в една от
предлаганите нови промени (§ 13 – чл. 18, ал. 1) продължава да се използва
сегашното понятие „преводи“. Очевидно е, че инициаторът на промените
прави разлика между думите „официални преводи“ и „преводи“, но каква е
тази разлика – за правоприлагащите остава загадка.
2. По § 3 – за изменение на чл. 1 от Правилника:
Предложението за изменение следва да се допълни в насока на
уточнение кои от документите да се отнасят към всяко от посочените
министерства (Министерство на правосъдието и Министерство на
образованието и науката).
Мотиви: При липса на конкретизация може да настъпи практическо
объркване у потребителите към кое от двете министерства да се обърнат.
Поради това следва да се конкретизират компетенциите относно
легализациите и заверките на всяко от министерствата (напр. за
Министерство на правосъдието - актовете на съдилищата и нотариусите; за
Министерство на образованието и науката - образователни и
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удостоверителни документи, издавани от учебните заведения и институции
в системата на образованието).
Следва да се уреди и режимът за легализация на документите,
издадени от държави, неподписали Хагската конвенция, което не е решено
в предложения текст.
3. По § 8 за изменение на чл. 4 от Правилника:
Предложението за промяна е абсолютно неприемливо.
Мотиви: а) Промяната стеснява изключително много сега
съществуващата възможност за заверка от Министерство на външните
работи на документи, издадени от частни организации, като ограничава тези
организации само до юридическите лица, създадени със закон.
Сега издаваните документи от частни организации, които се легализират
от Министерството на външните работи са предназначени да обслужват
взаимоотношения, възникнали между български и чуждестранни търговски
партньори, т.е. взаимоотношения с международен елемент, при които
действат правилата на международното частно право. В тези случаи се
излиза извън рамките на националното законодателство и се прилагат
международните обичаи международните актове и/или съгласувано между
страните национално право. В посочените случаи партньорите сами
определят призната от тях организация, която да завери търговските им
документи – най-често това са национални палати, придобили
международен авторитет. Освен това в много държави (най-често в
арабските) местното законодателство изисква документите, свързани с
изпълнение на външнотърговски договори задължително да бъдат заверени
от търговските палати. Изключването на възможността за заверка на
документите от търговската палата и легализацията им от Министерство на
външните работи ще наруши договорния суверенитет на страните, ще
затрудни търговския оборот и ще направи заверките на търговските
документи несигурни (негарантирани). Сигурни сме, че целта на всяка
държава трябва да бъде стимулиране на външния стокооборот, а не неговото
затрудняване.
Поради изложеното следва да се запази сега съществуващата възможност
в чл. 4 от Правилника Министерството на външните работи да заверява
документи, издадени от частни организации, каквато е търговската палата.
Вероятно заради пропуск не са изложени никакви мотиви за промяната на
чл. 4.
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б) С предлаганата разпоредба се въвежда и дискриминация по отношение
на организации и институции, които не са създадени със закон, а по силата
на други подзаконови нормативни актове (например с ПМС или по силата
на решение на общински съвет), или са признати с международни
споразумения и които издават и заверяват хиляди документи признати на
европейско и международно ниво, като търговските палати.
в) Независимо от гореизложеното предлаганият текст на чл. 4 е неясен:
 Правилникът не включва в Допълнителни разпоредби легални
дефиниции на понятията „легализация на документи“ и „заверка на
документи“. За съдържанието на понятието „легализация“ могат да
се направят изводи от съдържанието на общоупотребимия смисъл
на думата, като такава с утвърдено правно значение (чл. чл. 36 и 37
от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове). Но
за съдържанието на понятието „заверка“ по смисъла на
Правилника липсва каквато и да било яснота.
 Липсва достатъчна конкретизация дали в понятието „юридически
лица, създадени със закон“ се включват само държавните
учреждения/институции/ведомства и др. под., и/или т.н. публичноправни организации – юридически лица с нестопанска цел,
създадени със закон.
С оглед преждеизложеното и с цел актуализиране на сега
действащия Правилник предлагаме следната нова редакции на чл. 4 от
Правилника:
 „Чл. 4. (1) Министерство на външните работи легализира и
заверява документи, издадени от българско юридическо лице,
което извършва дейности, възложени му с нормативен акт,
и/или по силата на регулативен режим, и/или въз основа на
международна акредитация.
(2) Министерството на външните работи предприема мерки
за електронизация на процедурите по легализация и заверката
на документи, вкл. и от консулските служби към българските
посолства в чужбина“.
4. По § 12 за отмяна на чл. 17 от Правилника:
Предложението за отмяна на чл. 17 е неприемливо.
Мотиви: Предложеното отменя сега съществуващата възможност за
заверка от дипломатическите и консулските представителства на България
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на подписите на българските и чужди граждани, след надлежно
установяване на самоличността им.
Предложението не е мотивирано и въздействието на промяната би било
негативно. Отпадането на сега съществуващата възможност би довела до
изключителни затруднения в гражданския и търговски оборот и вместо с
промените да се „изпишат вежди“, ще се „избодат очите“ на гражданите и
бизнеса. Няма яснота и как български физически и юридически лица биха
могли да легализират своите документи в трети страни, ако България няма
сключени договори за правна помощ в тези страни. Чести са и случаите, в
които физическите или юридическите лица не разполагат с документите в
оригинал и не биха могли да се сдобият с тях в нормални срокове. Това се
потвърждава и от факта, че в множество държави съществува забрана да се
предоставят оригинални документи от регистрите. Възможността за заверка
от дипломатическите и консулските представителства на България да
заверяват подписите на чужди граждани, след надлежно установяване на
самоличността им улеснява подготовката на документи, касаещи
реализиране на чуждестранни инвестиции в страната. Тази възможност е
доказала полезността си многократно, особено в случаи, когато
чуждестранни лица желаят да регистрират клонове, дружества или
търговски представителства в България и част от документите изискват
заверка на подпис положен върху тях.
Във връзка с изложеното, предлагаме следната редакция на чл. 17
от Правилника:
 „Чл. 17. Дипломатическите и консулските служби на Р
България заверяват подписи на български и чужди граждани,
положени върху документи, предназначени да произведат
действието си в България, след надеждно установяване на
самоличността им и при спазване на разпоредбите на
Гражданския процесуален кодекс и Закона за нотариусите и
нотариалната дейност“.
5. По § 13 за промяна на чл. 18 от Правилника:
Предлаганата промяна на чл. 18 е неприемлива и следва да отпадне.
Мотиви: На първо място разпоредбата нормира стопански регулативен
режим, поради което и на основание чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване
на административното регулиране и административен контрол върху
стопанската дейност, тази материя следва да бъде уредена на законово ниво.
Нормирането й в Правилник, нещо повече – регулирането в заповед на
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министъра на условията, на които следва да отговарят лицата, извършващи
преводи (ал. 2 от чл. 18) прави разпоредбата незаконна.
Независимо от преждеизложеното и както се изтъкна по-горе в мотивите
към § 2 от проекта, необосновано в разглежданата разпоредба се използва
понятието „преводи“ (а не „официални преводи“), при условие, че според
промененото заглавие на Правилника той урежда само „официалните
преводи“. Отделен е въпросът за неяснотата досежно разликата между
понятията „преводи“ и „официални преводи“.
6. По § 15, за създаване на нов чл. 21а:
Предложеният нов чл. 21а е неприемлив и следва да отпадне.
Мотиви: С предлаганата разпоредба се въвежда задължение за
преводачите нотариално да заверяват подписа си във всеки извършен от тях
превод.
В доклада не е направена предварителна оценка на въздействието на
промяната върху микро- и малките и средни предприятия, предлагащи
преводачески услуги. Липсва и оценка какъв е процентът на гражданите,
които сами представят документ/и за заверка в Консулския отдел на МВнР.
В доклада за частичната предварителна оценка на въздействието липсва
обяснение как услугата ще поевтинее, ускори и улесни гражданите и
бизнеса, при условия, че:
 .Преводаческите фирми предлагат комплексна услуга и клиентите
– граждани и/или фирми получават документите си изцяло готови,
във вид, който ще им послужи в страната и/или чужбина за
писмени преводи.
 Преводаческата услуга ще се оскъпи, защото освен заверяването на
всеки подписан лист с по 6 лв., на преводачите ще трябва да се
заплати допълнително и част от организационните им и пътни
разходи, употребени за посещение и/или чакане в нотариалните
кантори, които разходи естествено ще се калкулират за сметка на
клиента.
Предлаганите изменения ще доведат до следните изключително
съществени затруднения:
 Нотариалната заверка не гарантира признаването на превода пред
съответните български или чуждестранни институции и
организации, за които е предназначен.
 При двуезичните преводи се налага и двамата преводачи да се явят
пред нотариуса.
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 За страните членки на Хагската конвенция се изисква печатапостил, което означава, че след нотариалната заверка документът
следва да се представи в Министерство на правосъдието за
апостил. Последният e на български език, поради което - след
полагането му - трябва да бъде преведен, респ .- отново нотариално
заверен подписът на преводача, направил превод на апостила и
представен в МВнР. Процедурата не само не се облекчава – тя става
безкрайна!
Предлаганият текст повдига следните въпроси, за които липсва
отговор в проекта:
 Няма яснота дали нотариусите ще заверяват подписи върху превод
на чужд език, особено на „ по-нестандартните” езици.
 Как ще се гарантира в чужди страни признаването на една заверка
на нотариус, която е на български език.
 Остава нерешен въпросът със заверката на превода на документи,
за които се изисква заверка в консулските служби на чуждестранни
мисии в страната. В тези случаи заверката се полага само след
заверка от консулския отдел на МВнР.
 Нотариалната заверка на подписа на преводача е абсолютно
излишна, при условие, че квалификационните документи на
преводачите са били одобрени от МВнР и списъка им ще се
поддържа от Консулски отдел на министерството.
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