
По отношение на всички държави членки на ЕС  влиза в сила  Регламент(ЕС) 

2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016г. за насърчаване на 

свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне 

на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент ( ЕС) 

№ 1024/2012 /Регламента/. 

Регламентът урежда освобождаване от изискването за легализация или подобна 

процедура във връзка с някои официални документи, издадени от органите на държава 

членка и които документи трябва да бъдат представени пред органите на друга държава 

членка. 

 Предназначението на многоезичните стандартни удостоверения е да се улесни 

преводът на официалните документи, към които са приложени и същите не циркулират 

като самостоятелни документи между държавите членки.  

 

 Многоезичното стандартно удостоверение може да се използва само в друга 

държава членка и трябва да бъде представено заедно с официалния документ, към 
който е приложено. 

Когато държава членка позволява представянето на заверено копие на даден 

официален документ вместо оригинала, органите на тази държава членка трябва да 

приемат заверено копие, направено в държавата членка, където е бил издаден 
официалният документ. 

Освобождаването от изискването за легализация и Апостил се прилага само за 

документи и техните заверени копия, издадени от публичните органи на дадена 
държава и представени на публичните органи на друга държава членка. 

 В тази връзка за Община Ямбол възниква задължение да издава следните стандартни 

многоезични удостоверения и административни документи удостоверяващи фактите за 

раждане, брак, смърт, семейно положение, брачна дееспособност, местоживеене и 
местопребиваване /Приложения I, III, IV, V, VI, и  X/: 

1. ПРИЛОЖЕНИЕ I – Раждане, към удостоверение за раждане, удостоверение за 

раждане при непълно осиновяване, препис и извлечение от акт за раждане.;  

2. ПРИЛОЖЕНИЕ III – Смърт – към препис – извлечение от акт за смърт; 

3. ПРИЛОЖЕНИЕ IV – Брак – към удостоверение за сключен граждански брак, препис – 

извлечение от акт за граждански брак. ; 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ V – Брачна дееспособност – към удостоверение за сключване на брак 

от български гражданин в чужбина;  

5. ПРИЛОЖЕНИЕ VI – Семейно положение – към удостоверение за семейно положение и 

удостоверение за семейно положение, съпруг/а и родствени връзки;  

6. ПРИЛОЖЕНИЕ X - Местоживеене и/или местопребиваване – към удостоверение за 

постоянен адрес и съотвентно към удостоверение за настоящ адрес. 
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