ЗАВЕРКА НА ПОДПИСИ ВЪРХУ ДОКУМЕНТИ
Пълномощни, декларации, покани
Съдържание
Текстът е свободен по смисъла на документа.
Със задължителен текст са декларациите за гражданство и гражданско състояние
по чл. 25, ал. 6 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и декларациите по
чл. 226 ал.1 от Данъчно-процесуалния кодекс, които се попълват при
упълномощаване във връзка с прехвърляне или учредяване на вещни права
(включително дарения) върху недвижими имоти и наследствени. За въпросните
декларации консулските служби предоставят съответни бланки.
Бланки се предоставят и за покани за гостуване в Канада.
Данни за лицето, чийто подпис се заверява, и за упълномощени и поканени
лица
Документът следва да съдържа пълните и точни данни – трите имена, ЕГН,
паспортни данни на лицето, чиито подпис се заверява, а при пълномощни и покани
освен за упълномощителя/канещото лице следва да съдържа и пълните и точни
данни за пълномощника/поканеното лице.
Полагане на подписа
Документът се подписва пред длъжностното лице в консулската служба като
лицето се легитимира с валиден документ за самоличност.
Ако лицето не може да се яви в консулската служба, подписът се поставя пред
канадски нотариус, който удостоверява самоличността на лицето, но не и
съдържанието на документа. След легализация на документа в Министерството на
външните работи и международната търговия на Канада:
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документът се легализира и от консулската служба за да произведе действие в
България.
Такси
Заверката на всеки подпис се таксува 12 канадски долара.
При легализиране на подпис, положен пред канадски нотариус и легализиран
Министерството на външните работи и международната търговия на Канада,
събира такса за легализация на документ в размер 25 канадски долара.
Формите на плащане са в брой, чрез money order или certified cheque на името
Посолството на Република България в Отава или Генералното консулство
Република България в Торонто.
При извършване на услугата по пощата документите следва да са придружени
самоадресиран плик, облепен с марки.
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