
Агенция
за превод и легализация

“ЕКО - 4”  ООД
Вашият Верен Партньор

•  За нас

    Качество 

    Услуги

•  Отзиви



Дългогодишен опит 
                  Служителите ни имат повече от 
                   55 години общ стаж;
Коректност 
                   Отговор до 30 мин. с
                   оферта и експертен съвет;
Качество
                 Европейски стандарт за качество       
                 ISO 17100 . Всеки превод се ре-  
                 дактира от отделен преводач за 
                 по-добра точност на превода;
Бързо действие 
                 Oбикновена  поръчка за
                 следващия работен ден.;
Работен обем 
                 Имаме опит в превода на до                                                        
                 100 страници за седмица;

Имаме изградена широка мрежа 
от 7 офиса в България, с 
преводачи на пълен работен ден. 
Допълнително имаме над 400 
преводача в цялата страна – по 
този начин имаме възможността 
да изпълним големи обеми от 
работа в кратки срокове, като 
същевременно Ви предложим 
изгодна цена. Към момента 
можем да превеждаме от и на 40 
езика.

Имайки предвид своя дългосрочен план за 
развитие на българския пазар, Агенция за преводи 
и легализация Еко 4 предлага на Вашето внимание 
атрактивен пакет от услуги за преводи и 
легализация.
Ние предлагаме цялостно професионално 
техническо съдействие на екипа ни от специалисти 
по отношение на качеството и коректността на 

За нас

Динамиката в нашите офиси е 
ежедневие, за да можем да 
отговорим на кратките срокове 
на изпълнение и процедурите  
при легализация. Стремим се да 
се отличаваме от другите с шест 
основни характерни качества.  

С какво се отличаваме?



Легализация на 
документи 

Официален 
превод

Агенцията ни разполага с подписан 
договор с Консулски отдел към МВнР от 
2006г., което ни дава право да 
извършваме както официални преводи, 
признати в България, така и в цял свят. 
Всеки член на екипа на Еко-4 допринася 
всички преведени материали да 
отговарят на най-високите стандарти за 
превод. Процесът включва 
разглеждането на документите с оферта 
за най-ниска цена. След като офертата 
бъде приета, се организира 
преводачески екип, като големината на 
екипа зависи от обема и срока на текста 
за превод, за да бъде поръчката 
изпълнена навреме. Самият процес на 
превод се координира от експерт 
преводач.  След като е готов, преводът се 
редактира. Когато и редактираният текст 
е одобрен, се форматира, оформя и 
верифицира според приложението му. 

Легализацията може да бъде извършена 
единствено от Дирекция „Консулски 
отношения” на Министерство на 
външните работи.  Екипът на фирма 
ЕКО-4 ще предложи максимално 
ефективния за Вас вариант, като 
гарантира недопускането на грешка от 
Ваша страна, която може да Ви коства 
излишни и ненужни разходи. За често 
срещаната комбинирана услуга – превод 
и легализация, се извършва превод на 
документа върху наша фирмена бланка, 
регистрирана и одобрена от МВнР, с 
печат и подпис от наш заклет преводач, 
както и заверка на оригиналния 
документ в министерствата, чиито 
печати се изискват за легализация. След 
това  преводът се прикача към 
заверения документ. Целият комплект 
заверяваме в Консулски отдел на МВнР.  

Преводи на: 
 Процедури, сертификати, оферти,   
фактури, договори, протоколи,  
устави, актуално състояние и др. 
Специализирани и текстове. 
Уебсайт, реклама и маркетинг, 
менюта, брошури, рекламни   
текстове, презентации.
Устни преводи 
       (симултанен превод);
Подготовка на всякакви видове 
пълномощни, декларации и 
договори.

Други услуги Набор на текст
Подготовка на документи за     
регистрация на ЕООД, ООД, ЕТ  и 
др.;
Изготвяне на жалби, искове,  
молби, автобиографии, 
заявления и др.



Цените, които предлагаме, са съобразени, изгодни и конкурентни според 
действителността на пазара за преводи и легализация. Предлагаме и 
преференциални цени за всеки наш корпоративен клиент, според обема и 
честотата на заявените за превод документи.     

С услугите, които предлагаме, гарантираме 
надеждност, коректност и професионализъм. 
За да направите заявка за писмен превод, е 
необходимо да посетите един от нашите 
офиси, да ни изпратите имейл или да 
позвъните на нашите телефони за контакти. 
Ще се радваме да отговорим на всяко Ваше 
запитване с цена и съвет в случай, че такъв Ви 
е необходим за конкретната заявка до 30 
минути. 

Динамиката в нашите офиси е 
ежедневие, за да можем да 
отговорим на кратките срокове 
на изпълнение и процедурите  
при легализация. Стремим се да 
се отличаваме от другите с шест 
основни характерни качества.  

Примери за добре свършена работа
Към момента сме обработили над 5000 поръчки на клиенти от страната и 

чужбина. Ето мненията на някои от корпоративните ни клиенти:  

052/ 622 859

За контакти:

0898/ 668 506
www.eko4.com      054/ 802 859
eko_4@abv.bg        0896/ 804 222

При писмен превод значение имат езикът, на който се превежда, 
сложността на текста, срокът за изпълнение и обемът на материала. 
Изчислява се на база една страница от превода, съдържаща 1800 
писмени знака, включително интервали. При легализацията цената 
зависи от таксите към министерствата, в които документът се заверява. 
При устни преводи и други услуги се уточнява според конкретния 
случай.

Съвместна работа 


