
Приложение 37

Писмо от МС № 2711/12 от 28.03.2013

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ 
СЪВЕТ 
№ 2711/12 

ДО 
Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА 
E-mail: rennie@softisbg.com 

28.03.2013 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА, 

           В Министерския съвет на Република
България  по електронната  поща постъпиха
Вашите сигнали относно проект на Закон за
консулското съдействие и консулските услу-
ги,  качен за  обществено обсъждане на  ин-
тернет портала за обществени консултации. 
           Бъдете сигурна, че подхождаме с от-
говорност към всички получени изложения
на гражданите.
           Като продължение на предходната ни
кореспонденция - наш отговор изх. № 2711/
12 от 13.12.2012 г. и писма изх. № 2711/12 от
14.09.2012 г., № 2711/12 от 29.01.2013 г. и №
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2711/12 от 12.03.2013 г.,  и както Ви уведо-
михме с последното, предоставихме изложе-
нията Ви, по компетентност, на имащата от-
ношение  институция  -  Министерството  на
външните работи (МВнР). 
           В резултат получихме отговор изх. №
12ПР-1149 от 21.03.2013 г., подписан от г-н
Иван  Сираков  -  постоянен  секретар  на
МВнР, който е с копие и до Вас. Уточнява се,
че дейността на дирекция „Консулски отно-
шения" на МВнР относно реда за заверки и
легализации на официални документи, пред-
назначени за ползване в чужбина и на таки-
ва  документи,  необходими  за  представяне
пред  компетентните  български  власти,  се
урежда от Правилника за легализациите, за-
верките и преводите на документи и други
книжа, приет с ПМС № 184/1958 г. 
           Акцентира се, че съгласно действаща-
та нормативна уредба и по-специално Закона
за нормативните актове,  необходимо е тъл-
куване от страна на Министерството на пра-
восъдието - Съвет по законодателството, от-
носно реда,  по който така посоченият пра-
вилник може да бъде изменен, допълнен или
отменен, доколкото същият не е издаден във
връзка с приложение на определен закон. От
МВнР изразяват становище, че това е оста-
ряла правна уредба, която не отговаря на но-
вите обществени отношения,  но не може с
лека ръка да се предложи отмяна на дейст-
ващите правила, доколкото с тях се урежда
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и редът за легализация на официални доку-
менти, предназначени за чужбина, издадени
от различни държавни институции и общест-
вени организации и която не засяга единст-
вено и само дейността на преводите на тези
документи.  Преценката е,  че  премахването
на действащата нормативна уредба, без въ-
веждане на нова такава относно реда за ле-
гализация на тези документи, ще доведе до
вакуум в тази дейност на държавата, което
от своя страна ще накърни интересите на ре-
дица физически и юридически лица, нужда-
ещи се от съответното оформяне на офици-
алния документ, предназначен за ползване в
чужбина, и такива документи, изготвени от
чужбина и предназначени за ползване на те-
риторията на страната. 
           Информирани сме, че с цел намиране
на правилен изход от създалата се ситуация,
от страна на министерството е направен пре-
глед на различните документи,  подлежащи
на легализация и съответно нуждаещи се от
превод. Имаме уверението, че към момента
на  проучването  МВнР  работи,  съвместно  с
други ведомства, за въвеждане на нови пра-
вила, които постепенно да доведат до отпа-
дане  необходимостта  от  заверка,  легализа-
ции и превод на определени официални до-
кументи. По този начин приложното поле на
правилника  ще  бъде  значително  стеснено,
което ще позволи създаване на нова уредба
по  заверка  и  легализация  на  останалите
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официални документи, и като резултат - до
отмяна на действащия нормативен акт.
           В същото време се отбелязва, че въ-
просът за реда, по който правилникът може
да бъде изменен или отменен, е дискутиран
нееднократно между компетентните админи-
страции.  Последното  такова  обсъждане  е
проведено в периода 2006-2008 г., когато е
била сформирана Междуведомствена работ-
на  група  с  представители на  МВнР,  Мини-
стерството на правосъдието (МП), Министер-
ството на образованието и науката (МОМН),
Министерството на държавната администра-
ция и държавната реформа (структура, съще-
ствувала към онзи момент).  Изразеното то-
гава единодушно становище на експертите в
Междуведомствената  група  е  съдържало
следните изводи: 
           - Правилникът за легализациите, за-
верките и преводите на документи и други
книжа противоречи на действащата норма-
тивна уредба и поради тази причина не мо-
же да бъде изменян и допълван. Правилни-
кът няма законово основание за издаване и
не съответства на разпоредбите на Закона за
нормативните актове;
           - уредбата на статута на преводачите
може да стане само чрез закон, но нито една
от  държавните  институции  (МВнР,  МП,
МОМН) не е поела ангажимент сама да из-
работи такъв проект. Това е могло да се из-
върши от специалисти, с каквито посочените
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ведомства  не  са  разполагали.  Изразено  е
становище, че основна роля в изготвянето на
нов нормативен акт трябва да имат Съюзът
на преводачите и Асоциацията на превода-
чите,  както  и  регистрираните  юридически
лица с нестопанска цел - различните асоциа-
ции на преводаческите агенции и фирми; 
           - удостоверяването на подписа на пре-
водача от страна на МВнР е дейност, която
не би следвало да се извършва от ведомство-
то,  не е  законосъобразна и  следва да бъде
прекратена. Съобразно Закона за нотариуси-
те  и  нотариалната  дейност  и  съответните
разпоредби на ГПК, заверката на подписа на
преводача трябва да се извършва от нотари-
усите; 
           - относно последващо удостоверяване
на извършен в България превод, предназна-
чен за чужбина, е било изразено становище,
че  това  може да  се  извършва  посредством
заверка „апостил" на МП, с който се потвър-
ждава предходна нотариална заверка на под-
писа на преводача. 
           В настоящия отговор от страна на
МВнР се декларира готовност за ново обсъж-
дане на проблема и намиране на решение,
съвместно с други компетентни по въпроса
ведомства, сдружения на преводачите и на
фирмите,  занимаващи  се  с  преводаческа
дейност,  без обаче да се вменява на мини-
стерството задължението то да предложи и
изработи само съответната правна регламен-
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тация на обществени отношения, които из-
лизат извън кръга на неговите правомощия
и компетенции. 
           Благодарим Ви, че се обърнахте към
администрацията на Министерския съвет на
Република България. 

             С уважение, 

          НАЧАЛНИК НА 
           ОТДЕЛ „ПРИЕМНА" 
(СОНЯ БОЖИКОВА) 
(Подпис, не се чете) (Печат, не се чете) 

Съгласувал: (Подпис, не се чете) 
(Д. Раяновоа) 
Изготвил: (Подпис, не се чете) 
(Л. Ангелова) 

София, Бул. „Дондуков" №. 1, тел, 940-24-33, 940-24-
15, факс 981-08-95
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