
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

СЕКТОР „ЛЕГАЛИЗАЦИИ И ЗАВЕРКИ", ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ" 

Адрес: София, ул. Алфред Нобел" 2 - срещу главния вход на Министерството на външните работи 

 Т елефони:  02/ 807  64  23;  02/ 80 7 64 28; 02/807 64 26     

 

 

ТАКСИ И СРОКОВЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

 

 
 

 

ВИД УСЛУГА 

 

 

ЕКСПРЕСНА 

 

Услугата се предоставя в срок до 4 

работни часа от момента на подаването 

 

 

БЪРЗА 

 

Услугата се извършва в срок до 8 

работни часа от момента на 

подаването 

 

 

ОБИКНОВЕНА 

 

Обработеният документ се получава на 

четвъртия работен ден от датата на 

подаването на заявлението 

 

 

 

 
             Прием и срокове за получаване 

 

 

 

   
Прием:           09:00 - 12:00   

 

Получаване:  14:00 - 15:00  

 

 
 

 

  
Прием :           09:00 - 12:00  

 

Получаване:   09:00 - 17:30  
 

 

  
 Прием :           09:00 - 17:30 

  

Получаване:    09:00 - 17:30  
 

 

 

 
Легализиране на български документ за чужбина  

 

 

 

 

                

                 30 лв 

 
 
/с дебитни и кредитни карти (MasterCard, 

Maestro, VISA, VISA Electron, БОРИКА) с 

използване на ПОС терминално 

устройство ИЛИ по банков път/ 

 

              22.50 лв 

 
 
/с дебитни и кредитни карти 

(MasterCard, Maestro, VISA, VISA 

Electron, БОРИКА) с използване на 

ПОС терминално устройство ИЛИ по 

банков път/ 

 

  
15 лв 

 
 / с дебитни и кредитни карти 

(MasterCard, Maesrto, VISA, VISA 

Electron, БОРИКА) с използване на ПОС 

терминално устройство ИЛИ по банков 

път /  

 

 
Удостоверяване легализацията на чуждестранен 

документ 

/извършена   от   дипломатическото   или   консулското 
представителство   на   държавата   по   произход   на 
документа/ 

 

 

             

               40 лв 
 
/с дебитни и кредитни карти (MasterCard, 

Maestro, VISA, VISA Electron, БОРИКА) с 

използване на ПОС терминално 

устройство ИЛИ по банков път/ 

 

 

                   30 лв 
 
/с дебитни и кредитни карти 

(MasterCard, Maestro, VISA, VISA 

Electron, БОРИКА) с използване на 

ПОС терминално устройство ИЛИ по 

банков път / 

 

                                    

20 лв 

 

/с дебитни и кредитни карти (MasterCard, 

Maestro, VISA, VISA Electron, Борика) с 

използване на ПОС терминално 

устройство ИЛИ по банков път/ 

 

 

Заверка на подписа на преводача                                                                        
 

 

 

 

                  30 лв 

 

/с дебитни и кредитни карти (MasterCard, 

Maestro, VISA, VISA Electron, БОРИКА) с 

използване на ПОС терминално 

устройство ИЛИ по банков път/ 

 

 

22.50 лв 

 

/с дебитни и кредитни карти 

(MasterCard, Maestro, VISA, VISA 

Electron, БОРИКА) с използване на 

ПОС терминално устройство ИЛИ по 

банков път/ 

 

 

15 лв 

 

/с дебитни и кредитни карти (MasterCard, 

Maestro, VISA, VISA Electron, БОРИКА) 

с използване на ПОС терминално 

устройство ИЛИ по банков път/ 

 

 

 

ВАЖНО: 

Напомняме, че считано от 1.01.2019 г. във връзка промените в Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата 

на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, (приети с ПМС № 189 от 05.09.2018 г.) се преустановява 

заплащането с държавни таксови марки на територията на страната в съответствие с Тарифа №3. По този начин отпада необходимостта 

гражданите, обслужвани в звеното за заверки и легализации на МВнР, да посетят пощенски клон, за да купят необходимите държавни таксови 

марки, след което да се върнат обратно за получаване на услугата. Промяна влиза в сила на 1 януари 2019 г., с оглед недопускане на случаи в които 

лица, закупили предварително държавни таксови марки, да не могат да ги използват. 

Заявителите на административни услуги могат да направят заплащането на  дължимите такси: 

1. С дебитни и кредитни карти (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, Borica) чрез използване на ПОС терминално устройство на 

гишетата за прием и регистриране на заявления за заверка и легализация на документи; 

2. По банков път: 

БНБ – ЦУ; IBAN: BG10 BNBG 9661 3000 1343 01; BIC: BNBGBGSD; Министерство на външните работи 

Забележка: Моля в основанието да бъде вписано, че е такса по Тарифа №3. 

 

 

 


