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Парола Плюс е създадена през 2009 година и специализира в 
писмени и устни преводи и легализация. С реализирани над 
5000 проекта, за нас качественият превод, спазените 
срокове и адекватното обслужване са установен стандарт, 
който клиентите ни ценят и очакват от нас. 

5-те принципа
 на работа на Парола Плюс

1.  ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ. 
Нашият екип от висококвалифицирани преводачи и редактори са експерти в специфични области, което 
гарантира точността в превода на информацията от един език на друг. Голяма част от екипа ни са носители на 
езика или са се дипломириали или работили в съответната страна. За нас няма труден превод и винаги правим 
всичко възможност да оправдаем доверието на нашите клиенти. 

2. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.
Признаваме нашата етична и професионална отговорност към всеки клиент и за това всеки 
наш преводач спазва строг стандарт за поверителност. Парола Плюс постоянно актуализира 
стандартите за поверителност в процеса на работа. Също така, нашата високо защитена ИТ 
инфрастуктура гарантира максимална сигурност за всеки клиент.

3.  КОРЕКТНОСТ.
Доверието е основен приоритет за нас, което градим чрез пълна прозрачност при процеса на работа. Добрият 
подход при управление на проекти и професионалното изпълнение гарантират коректно спазване на 
сроковете за завършването на всяка поръчка. 

4.  ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД.
Знаем, че всеки клиент има различни изисквания  и за това подхождаме към всеки проект 
индивидуално. Съобразявайки се с нуждите и потребностите на всеки отделен клиент, Парола 
Плюс предлага гъвкави и навременни решения.

5. ОБРАТНА ВРЪЗКА.
Отличната комуникацията в процеса на работа е ключ към успешното партньорство. Парола Плюс е на 
разположение да отговори на всеки ваш въпрос относно предлаганите услуги и изпълнението на поръчка. 



11 000 

преведени над

документа

 ПРОФЕСИОНАЛНИ ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ НА ДОКУМЕНТИ НА НАД 35 ЕЗИКА
Ние имаме богат опит в превода на всякакъв вид документация:
-   Бланкови и граждански документи
-   Юридическа документация
-   Финансови и счетоводни доклади и отчети
-   Медицински статии, изследвания, епикризи
-   Технически документи, упътвания
-   Тръжна и проектна документация

Качеството и професионализма на Парола Плюс не са само на думи:

Качественият текст е функционален и адаптиран според ситуацията и към 
кого е адресиран. Най-често редактираме:
-   Дипломни работи
-   Договори
-   Бизнес-планове
-   Съдържание на уебстраници  

преведени над

документа
 35 5 000 

реализирани над

проекта 

преводи на

езика 
11 000 

-   Симултанен превод при изповядване на сделки
-   Консекутивен превод при търговски преговори
-   Устни преводи в ефир, дублаж за външна продукция
-   Придружаване и асистиране на чужденци, в работни и битови ситуации 

Сертификат за покрит европейски стандарт за качество на процеса на 
преводаческите услуги - EN 15038:2006 
Официален партньор на МВнР, с договор за легализация и извършване 
на официални преводи на документи - подновен на 15.01.2013 година 

 СИМУЛТАНЕН, КОНСЕКУТИВЕН И НЕСПЕЦИАЛИЗИРАН УСТЕН ПРЕВОД

 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ И ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ОТ 
 И ЗА БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТОВЕ

Услуги

-

-



Корпоративни
клиенти

Ние разбираме клиентите си и тяхното удобство и комфорт са важни за нас:
-   Безплатно куриерско обслужване за град София
-   Преференциални цени 
-   Предимство при изпълнение на поръчката
-   Безплатна проверка и корекция на текста 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

IV    групата

Езици

* Езиците, с които работим са разпределени в 4 групи, според тяхната разпространеност

I    група II     група III    групава ра та IV    групата

Английски
Френски
Немски
Испански
Италиански
Руски

Гръцки
Турски
Румънски
Сръбски
Хърватски
Чешки
Словашки

Полски
Унгарски
Словенски
Украински
Молдовски
Португалски
Македонски

Холандски
Шведски
Норвежки
Датски
Албански

Арабски
Китайски
Корейски
Японски
Арменски
Персийски
Иврит
Монголски
Виетнамски
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Свържете се с нас
за да разберете как може да ви бъдем полезни

ПАРОЛА ПЛЮС
превод и легализация


