Хагска конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни
публични актове
Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични
актове е подписана в Хага на 5 октомври 1961 г. За България тя е в сила от 30
април 2001 г.
o

Легализация на документи с апостил

Държавите-страни по конвенцията въвеждат практиката на легализация на
документи, издадени от чужда държава чрез поставянето на т. нар. апостил.
Апостилът освобождава документа, към който е прикрепен, от по-нататъшни
процедури за легализиране от други висшестоящи местни органи в страната на
издаване.
Документите, произхождащи от държави-страни по Хагската конвенция, и снабдени с
апостил, не се легализират от българско дипломатическо или консулско
представителство, акредитирано за съответната държава. Тези документи се
признават от българските органи, когато върху тях или в приложение към тях има
поставен в оригинална форма апостил.

•

Валидност на документите с апостил
Снабдените с апостил документи се признават и могат да произведат действие във
всяка една от държавите-страни по конвенцията.

•

Не могат да бъдат снабдени с апостил:
Хагската конвенция не се прилага, респективно не могат да бъдат снабдени с апостил:
1. административни документи, пряко свързани с търговски или митнически
операции
2. документи, изготвени от дипломатически или консулски представителства
Такива документи от България могат да бъдат удостоверени за ползване в чужбина
(легализирани) от Министерството на външните работи, в съответствие с
действащите изисквания.
• Компетентни органи в Република България, които могат да поставят апостил
Компетентните органи в България, които имат право да поставят апостил върху
българските публични актове, са Министерството на правосъдието и Министерството
на външните работи.
Министерството на правосъдието
съдилищата и нотариусите.
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Министерството на външните работи удостоверява с апостил всички останали
публични актове:
1. документите за гражданско състояние и адресна регистрация, издадени от
общините
2. различните удостоверения, сертификати, лицензи и други, издадени от
различните министерства, държавни агенции и ведомства
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3. свидетелства за образование, придобита квалификация и правоспособност
4. документи на Националния осигурителен институт, националния статистически
институт и други.
Изисквания за поставяне на апостил от Министерството на
външните работи
За да бъдат снабдени с апостил от Министерството на външните работи,
издадените от български компетентни ведомства документи трябва да имат:

•

1.

заверка с оригинален/”мокър” правоъгълен щемпел
чужбина, който се поставя от издаващото документа ведомство
2.
положен до щемпела кръгъл печат и подпис
оправомощеното да извършва тази заверка длъжностно лице.
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