
 
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на визи 
 
Приета с ПМС № 97 от 11.05.2002 г., обн., ДВ, бр. 49 от 17.05.2002 г., в сила от 17.05.2002 г., изм., бр. 
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кн. 6/2002 г., стр. 309 
т. 1, р. 3, № 250б 
 
 Глава първа 
 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 Чл. 1.  (1) Визата е разрешение за влизане, пребиваване или транзитно преминаване на 
чужденец през територията на Република България или за летищен трансфер. 
 (2) Визата се издава под формата на стикер, положена в редовен документ за задгранично 
пътуване или в заместващ го документ, и е валидна само във връзка с този документ и за целта, за 
която е издадена. 
 (3) Получаваните по дипломатически път образци на валидните документи за задгранично 
пътуване на чужденците се предоставят на Министерството на вътрешните работи. 
 Чл. 2.  Визите се издават от дипломатическите и консулските представителства на Република 
България, а при наличие на едно от основанията по чл. 9, ал. 6 от Закона за чужденците в Република 
България - и от органите за граничен паспортен контрол на граничните контролно-пропускателни 
пунктове. 
 Чл. 3.  (1) Гражданите на държавите, посочени в приложение № 1, притежаващи редовен 
документ за задгранично пътуване, влизат и пребивават на територията на Република България с 
визи. 
 (2) При условията на взаимност гражданите на държавите, посочени в приложение № 2, 
притежаващи валидни обикновени задгранични паспорти, могат да влизат и да пребивават на 
територията на Република България без визи за транзитно преминаване или за краткосрочно 
пребиваване за общ срок на престой до 90 дни в рамките на 6 месеца считано от датата на първото 
влизане. 
 (3) При липса на взаимност лицата по ал. 2 влизат и пребивават на територията на Република 
България без визи за общ срок на пребиваване до 30 дни в рамките на 6 месеца, считано от датата 
на първото влизане. 
 Чл. 4.  (1) Разпоредбите на чл. 3, ал. 2 и 3 се прилагат и по отношение на чужденци, 
притежаващи редовни документи за задгранично пътуване и валиден документ за пребиваване, 
издаден от държава, посочена в приложение № 2, когато те са учащи се в редовна форма на 
обучение, пътуването е организирано от учебно заведение и са съпровождани от учител. 
 (2) При влизане на територията на Република България ръководителят на групата представя 
заверен от учебното заведение списък на групата и копие на списъка, който съдържа: 
 1.  личните данни, индивидуализиращи всеки отделен участник в групата; 
 2.  маршрута и целта на пътуването. 
 Чл. 5.  Когато между Република България и държавата, издала документа за пътуване на 
чужденеца, е в сила договор за безвизов или облекчен визов режим, неговото влизане и пребиваване 
на територията на страната се уреждат съгласно този договор. 
 Глава втора 
 ВИДОВЕ ВИЗИ И ОРГАНИ НА ИЗДАВАНЕ 
 Чл. 6.  Видовете визи са: 
 1.  за летищен трансфер (виза вид "А"); 
 2.  за транзитно преминаване (виза вид "В"); 
 3.  за краткосрочно пребиваване (виза вид "С"); 
 4.  групови; 
 5.  за дългосрочно пребиваване (виза вид "D"); 
 6.  издадени на границата. 
 Чл. 7.  (1) Виза за летищен трансфер се издава на чужденец, притежаващ редовен документ 
за задгранично пътуване, издаден от държава по приложение № 3. 
 (2) Визата за летищен трансфер може да бъде еднократна, двукратна или, по изключение, 
многократна със срок на валидност до 3 месеца от датата на издаването, която дава право на 
чужденеца да напусне борда на въздухоплавателното средство при междинно кацане или при смяна 
на самолет във връзка с продължаване на пътуването към трета държава с първия следващ по 
маршрута полет и да пребивава за срок до 24 часа в транзитна зала за международни полети. 
 (3) Чужденец, притежаващ виза за летищен трансфер, се счита за недопуснат на територията 
на Република България и няма право да напуска транзитната зала за международни полети.  
Органите за граничен паспортен контрол задържат неговите документи за задгранично пътуване до 
отпътуването му от страната. 



 (4) Не се нуждаят от виза за летищен трансфер чуждите граждани, които: 
 1.  притежават валидна входна виза или валиден документ за пребиваване в държава по 
приложение № 2, ако връщането им в тази държава е осигурено; 
 2.  притежават дипломатически или служебен паспорт, издаден от Министерството на 
външните работи, на държава по приложение № 3; 
 3.  са граждани на държавите по приложение № 3, които са страни по Чикагската конвенция за 
международно гражданско въздухоплаване, когато са членове на екипажи на въздухоплавателни 
средства, извършващи редовни полети, и могат да удостоверят това си качество съгласно нормите 
на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), при условията на взаимност. 
 Чл. 8.  (1) Виза за транзитно преминаване се издава на чужденец, който влиза в Република 
България от една държава на път за друга държава и напуска територията на страната в срок до 24 
часа. 
 (2) Визата за транзитно преминаване е със срок на валидност до 12 месеца от датата на 
издаване и дава право на чужденеца на едно, две или повече транзитни преминавания. 
 (3) Броят на транзитните преминавания през територията на Република България въз основа 
на многократна виза за транзитно преминаване не може да надхвърля 90 в рамките на 6 месеца. 
 Чл. 9.  (1) Виза за краткосрочно пребиваване се издава на чужденец, който влиза в страната 
еднократно или многократно за общ срок на пребиваване до 90 дни в рамките на 6 месеца, считано от 
датата на първото влизане. 
 (2) Многократната виза за краткосрочно пребиваване може да бъде със срок на валидност до 
12 месеца, доколкото друго не е предвидено в международен договор, който е в сила за Република 
България, или в акт на Министерския съвет. 
 (3) Многократна виза за краткосрочно пребиваване може да бъде издадена на чужденец, 
който: 
 1.  поддържа трайни делови контакти с български физически или юридически лица със 
стопанска цел или с търговски представителства на чуждестранни юридически лица, регистрирани в 
Република България, след представяне на документи, доказващи наличието на тези контакти; 
 2.  е инвестирал в Република България над 50 000 евро - въз основа на удостоверение от 
Агенцията за чуждестранни инвестиции; 
 3.  е упълномощен представител на лицата по т. 1 и 2; 
 4.  отговаря на условията по чл. 24, ал. 1, т. 2, 4, 6 и 11 от Закона за чужденците в Република 
България и е в състояние да удостовери това - при запазване на обичайното си местопребиваване в 
чужбина; 
 5.  има значителен принос за развитието на двустранните отношения с Република България; 
 6.  е член на семейство или роднина по възходяща или низходяща линия до втора степен на 
български граждани - при запазване на обичайното си местопребиваване в чужбина; 
 7.  притежава многократна виза за краткосрочно пребиваване, издадена от държава по 
приложение № 2, ако нейният срок на валидност е не по-малък от 12 месеца. 
 Чл. 10.  Групова виза се издава на чужденци - граждани на една държава, които са 
формирали групата преди заминаването си, притежават групов паспорт или друг редовен документ за 
групово пътуване и влизат, пребивават и напускат територията на Република България като група.  
Груповата виза може да бъде за еднократно или двукратно транзитно преминаване или за 
еднократно или двукратно влизане и краткосрочно пребиваване за общ срок до 30 дни. 
 Чл. 11.  (1) Виза за дългосрочно пребиваване се издава на чужденец, който желае да 
пребивава продължително или постоянно в Република България след получено разрешение от 
дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи, съгласувано със службите 
за административен контрол на чужденците. 
 (2) Визата за дългосрочно пребиваване е валидна до 6 месеца, считано от датата на 
издаването, и дава право на чужденеца да влезе еднократно в страната и да пребивава до 
получаване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване, но не повече от 90 дни от 
датата на влизане.  Визата за дългосрочно пребиваване е невалидна от момента на напускане 
територията на Република България при изтичане на разрешения в нея срок на пребиваване или при 
изтичане на срока на нейната валидност. 
 (3) Виза за дългосрочно пребиваване, чийто срок не е изтекъл, се анулира от службите за 
административен контрол на чужденците при получаване на разрешение за дългосрочно 
пребиваване. 
 (4) Виза за дългосрочно пребиваване на акредитиран сътрудник на дипломатическо или 
консулско представителство на друга държава или на представителство на международна 
организация със седалище на територията на Република България, чийто срок не е изтекъл, се 
анулира от дирекция "Консулски отношения" при издаване на разрешение за дългосрочно 
пребиваване, ако такова е необходимо. 
 Чл. 12.  (1) По изключение, при наличие на основанията по чл. 9, ал. 6 от Закона за 
чужденците в Република България, органите за граничен паспортен контрол на граничните 



контролно-пропускателни пунктове, посочени в приложениe № 4, могат да издават еднократни визи 
за: 
 1.  летищен трансфер; 
 2.  транзитно преминаване; 
 3.  краткосрочно пребиваване. 
 (2) Длъжностните лица от компетентните органи по ал. 1 се определят със заповед на 
министъра на вътрешните работи. 
 Чл. 13.  (1) Разрешеният с визата срок на пребиваване, както и нейната валидност не могат да 
се продължават. 
 (2) По изключение, при наличие на основанието по чл. 23, ал. 2 от Закона за чужденците в 
Република България, по причини от хуманитарен характер след изтичането на валидността на виза за 
транзитно преминаване или виза за краткосрочно пребиваване службите за административен контрол 
на чужденците могат да продължат еднократно срока на пребиваване на чужденеца, за което се 
уведомява дирекция "Консулски отношения" чрез Дирекцията на Национална служба "Полиция". 
 Глава трета 
 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ 
 Раздел I 
 Общи разпоредби 
 Чл. 14.  Заявлението за издаване на виза се подава по образец. 
 Чл. 15.  (1) Заявлението за издаване на виза се подписва от кандидата собственоръчно в 
присъствието на компетентно длъжностно лице (консулско длъжностно лице или консулски сътрудник 
- в дипломатическите и консулските представителства, или на длъжностно лице от органите за 
граничен паспортен контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове). 
 (2) Когато лицето, кандидатстващо за виза, е малолетно, заявлението се подписва от 
родителите или от изрично упълномощено от тях лице в присъствието на компетентно длъжностно 
лице.  При отсъствие на единия от родителите се представят документи, удостоверяващи правото на 
другия родител да представлява интересите на лицето, кандидатстващо за виза. 
 (3) Когато лицето, кандидатстващо за виза, е непълнолетно, заявлението се подписва от него 
и се приподписва от неговите родители или от изрично упълномощено от тях лице в присъствието на 
компетентно длъжностно лице.  При отсъствие на единия от родителите се представят документи, 
удостоверяващи правото на другия родител да представлява интересите на лицето, кандидатстващо 
за виза. 
 Чл. 16.  (1) По изключения, когато това се налага с оглед на държавния интерес, разпоредбата 
на чл. 15, ал. 1 не се прилага по писмено разпореждане на ръководителя на дипломатическото или 
консулското представителство, на директора на дирекция "Консулски отношения" или на директора 
на Национална служба "Гранична полиция". 
 (2) При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване не се 
допускат изключения от изискването за лично явяване и полагане на подпис в присъствието на 
компетентно длъжностно лице. 
 Раздел II 
 Необходими документи 
 Чл. 17.  При подаване на заявление за издаване на виза за летищен трансфер съгласно 
приложение № 5 кандидатът представя и: 
 1.  редовен документ за задгранично пътуване; 
 2.  фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с 
положените визи и/или фотокопие на притежаваните разрешения за пребиваване за следващите по 
маршрута държави и за държавата - цел на пътуването, ако такива са необходими; 
 3.  една снимка (3,5 х 4,5); 
 4.  резервация за полет и копие на резервацията. 
 Чл. 18.  При подаване на заявление за издаване на виза за транзитно преминаване съгласно 
приложение № 6 кандидатът представя и: 
 1.  редовен документ за задгранично пътуване; 
 2.  фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с 
положените визи и/или фотокопие на притежаваните разрешения за пребиваване за следващите по 
маршрута държави и за държавата - цел на пътуването, ако такива са необходими; 
 3.  една снимка (3,5 x 4,5); 
 4.  доказателства за осигурен транспорт за транзитното преминаване и копие на тях и/или 
доказателства за притежавани финансови средства за продължаване на пътуването; 
 5.  доказателства, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства за 
издръжка за всяко транзитно преминаване в размер минимум 50 евро или тяхната равностойност в 
друга свободно конвертируема валута, а при транзитно преминаване по суша с управлявано от 
лицето превозно средство - и допълнителни средства в размер минимум 200 евро или тяхната 
равностойност в друга свободно конвертируема валута. 



 Чл. 19.  При подаване на заявление за издаване на виза за краткосрочно пребиваване 
съгласно приложение № 7 или приложение № 8 кандидатът представя и: 
 1.  редовен документ за задгранично пътуване; 
 2.  фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с 
положените визи и/или фотокопие на притежаваните разрешения за пребиваване; 
 3.  една снимка (3,5 х 4,5); 
 4.  документи, обосноваващи заявлението за виза, и копия на тях; 
 5.  доказателства, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства за 
издръжка в размер минимум 50 евро за всеки ден от поискания със заявлението за виза престой или 
тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута, но не по-малко от 500 евро, или 
тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута, или документ за предплатени 
туристически услуги; 
 6.  доказателства, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства за 
осигуряване на настаняване, но не по-малко от 50 евро за всеки ден от поискания със заявлението за 
виза престой или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута, или документ за 
предплатени нощувки в туристическо средство за подслон, или покана- декларация от българско 
физическо лице, с която се удостоверява, че се осигурява подслон; 
 7.  доказателства, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства за 
напускане на страната или билет, а при влизане по суша или по вода с управлявано от лицето 
превозно средство - средства в размер най-малко 300 евро или тяхната равностойност в друга 
свободно конвертируема валута. 
 Чл. 20.  При искане за издаване на групова виза всяко лице от групата подава заявление 
съгласно приложение № 6 или приложение № 7, като представя и: 
 1.  групов паспорт или друг групов документ за самоличност, в който може да бъде положена 
виза; 
 2.  фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с 
положените визи и/или фотокопие на притежаваните разрешения за пребиваване; 
 3.  снимка на всеки от участниците в групата (3,5 х 4,5); 
 4.  доказателства по чл. 18, т. 4 и 5 - при заявления за издаване на групова виза за транзитно 
преминаване; 
 5.  документи, обосноваващи целта на посещението, и копия на тях и доказателства по чл. 19, 
т. 5, 6 и 7 - при заявления за групова виза за краткосрочно пребиваване. 
 Чл. 21.  При подаване на заявление за издаване на виза на границата съгласно приложение 
№ 5, приложение № 6 или приложение № 7 кандидатът представя и: 
 1.  редовен документ за задгранично пътуване; 
 2.  фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с 
положените визи и/или фотокопие на притежаваните разрешения за пребиваване; 
 3.  документи, обосноваващи искането за виза; 
 4.  доказателства за притежаваните средства за издръжка, за настаняване и за осигурен 
транспорт. 
 Чл. 22.  При заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване кандидатът 
представя и: 
 1.  два броя заявления за издаване на виза; 
 2.  редовен документ за задгранично пътуване; 
 3.  фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с 
положените визи и/или фотокопие на притежаваните разрешения за пребиваване; 
 4.  две еднакви снимки (3,5 х 4,5); 
 5.  оригинали на документи, обосноваващи искането за виза за дългосрочно пребиваване по 
реда на Закона за чужденците в Република България и на правилника за неговото прилагане и за 
притежаваните финансови средства за издръжка и подслон, и два комплекта копия. 
 Чл. 23.  Чужденецът е длъжен да обоснове достоверно искането за издаване на виза, 
посочената цел на посещение или транзитно преминаване и да докаже, че притежава необходимите 
средства за издръжка и подслон за заявения срок на пребиваване и за транспорт. 
 Чл. 24.  Освобождават се от задължението да представят доказателства за осигурена 
издръжка, настаняване и осигурен транспорт: 
 1.  притежателите на дипломатически и служебни паспорти - при служебни пътувания при 
наличието на взаимност; 
 2.  (изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г.) лицата, кандидатстващи за издаване на виза за дългосрочно 
пребиваване с цел събиране на семейства във връзка с предоставен статут на бежанец или убежище 
в Република България - въз основа на удостоверение от Държавната агенция за бежанците при 
Министерския съвет. 
 Чл. 25.  (1) Не се разглежда и не се регистрира заявление и не се събира административна 
такса за обработка на заявлението от чужденец, чийто паспорт или заместващ го документ за 



пътуване: 
 1.  е с изтекъл срок на валидност или ако този срок изтича след по-малко от 3 месеца от 
датата, на която следва да изтече срокът на пребиваване на територията на Република България въз 
основа на заявената виза; 
 2.  не е включен в списъка по § 8 от заключителните разпоредби; 
 3.  няма чиста свободна страница, върху която да се положи стикер с българска виза. 
 (2) Изключение от разпоредбата на ал. 1, т. 1 може да бъде направено по спешни 
хуманитарни причини или ако това се налага с оглед на държавния интерес или от международно 
задължение, при положение че срокът на валидност на документа за пътуване е по-дълъг от срока на 
визата и завръщането на лицето не се поставя под съмнение. 
 (3) В случаите по ал. 2 мотивите на компетентното длъжностно лице за допускане за 
разглеждане по същество на заявлението за издаване на виза се потвърждават писмено от 
ръководителя на дипломатическото или консулското представителство, а при подаване на заявление 
за издаване на виза на границата - от длъжностно лице, определено със заповед на министъра на 
вътрешните работи или на оправомощени от него длъжностни лица. 
 Раздел III 
 Регистриране и съхраняване 
 Чл. 26.  (1) Заявлението и приложените към него копия на документи са неразделна част от 
архива на дипломатическото или консулското представителство или на органа за граничен паспортен 
контрол. 
 (2) Компетентното длъжностно лице, което е приело заявлението за издаване на виза, се 
подписва върху формуляра и го регистрира с поредния номер от "Системата за визов контрол за 
издаване на визи, на временни паспорти за завръщане в Република България и на удостоверения за 
завръщане в Република България на чужденци" (СВК), а в дипломатическите и консулските 
представителства и на граничните контролно-пропускателни пунктове, в които системата не 
функционира - с пореден номер от "Дневник на заявленията за издаване на визи" за текущата 
календарна година. 
 Чл. 27.  (1) Заявлението за издаване на виза и приложените към него документи и 
документираните резултати от личните разговори с кандидата и извършените проверки се 
съхраняват за срок, определен в закон. 
 (2) Първият екземпляр на формуляра на заявление за издаване на виза за дългосрочно 
пребиваване и на приложените към него документи се съхраняват в отделен регистър в 
дипломатическите и консулските представителства, а вторият екземпляр се изпраща чрез дирекция 
"Консулски отношения" до службите за административен контрол на чужденците. 
 (3) Условията и редът за поддържане на архивите и на регистрите на заявленията за визи и за 
тяхното съхраняване се определят със заповед на министъра на външните работи - за 
дипломатическите и консулските представителства, и със заповед на министъра на вътрешните 
работи или на оправомощени от него длъжностни лица - за граничните контролно- пропускателни 
пунктове. 
 Глава четвърта 
 ОБРАБОТВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА И ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ 
 Раздел I 
 Обработване на заявления от дипломатическите и консулските 
     представителства 
 Чл. 28.  (1) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства след 
съгласуване с дирекция "Консулски отношения" определят с писмена заповед компетентните 
длъжностни лица, които имат право да работят със СВК, да вземат решения по заявления за визи и 
да подписват стикери с българска виза. 
 (2) Министерството на външните работи поддържа регистър на лицата по ал. 1 и архив с 
образците на подписи, печати и щемпели. 
 Чл. 29.  (1) Дипломатическото или консулското представителство е длъжно да осигури 
безплатно информация на официалния език на страната на акредитация и на един от 
международните езици за условията и реда за издаване на визи, която да е достъпна без 
ограничения. 
 (2) Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство и определените 
със заповед на министъра на вътрешните работи длъжностни лица от органите за граничен 
паспортен контрол носят отговорност за организацията и реда за приемане и обработване на 
исканията за издаване на визи, за режима на съхраняване на визовите стикери и за осигуряване 
сигурността на СВК. 
 (3) Въз основа на писмена заповед на ръководителя на дипломатическото или консулското 
представителство за създаване на оптимална организация за приемане и обработване на молбите за 
визи консулските длъжностни лица могат да определят дата за подаване на молбите, включително 
чрез полагане на пореден номер и дата в документите за пътуване на кандидатите. 



 Чл. 30.  (1) Дипломатическото или консулското представителство издава съответния вид виза 
след получено разрешение от дирекция "Консулски отношения". 
 (2) Министърът на външните работи по предложение на дирекция "Консулски отношения" 
може да оправомощи определени консулски длъжностни лица да вземат самостоятелно решения за 
издаване или за отказ за издаване на визи за летищен трансфер, за транзитно преминаване или за 
краткосрочно пребиваване. 
 (3) Преди да вземат решение, лицата по ал. 2 задължително извършват проверка в 
информационните фондове на Министерството на външните работи и на Министерството на 
вътрешните работи при условията на чл. 21а от Закона за чужденците в Република България и 
проверяват по същество декларираните данни и представените документи. 
 Чл. 31.  (1) Консулското длъжностно лице може по изключение да издаде виза за летищен 
трансфер, за транзитно преминаване или за краткосрочно пребиваване до 10 дни, без да се спази 
процедурата по чл. 30, ал. 3, само в нетърпящи отлагане случаи, в които по причина на влошено 
здравословно състояние, смърт на близък или по други хуманитарни причини, възникнали не по вина 
на чужденеца и които той не би могъл да предвиди и да предотврати, или при наличие на друг 
държавен интерес е наложително издаване на виза в съкратен срок след писмено разпореждане на 
ръководителя на дипломатическото или консулското представителство. 
 (2) При издаване на виза по ал. 1 консулското длъжностно лице изпраща незабавно в 
дирекция "Консулски отношения" и в дирекция "Гранична полиция" информация за категорията на 
визата, номера на визовия стикер, граничния контролно-пропускателен пункт за влизане, личните 
данни, целта на пътуването и особено за мотивите за взетото решение и за резултатите от 
извършените проверки под формата на "съобщение за издадена виза без съгласуване". 
 Чл. 32.  (1) Извън случаите по чл. 31 дипломатическото или консулското представителство 
изпраща в дирекция "Консулски отношения" информация за декларираните от чужденеца данни, 
обстоятелства и факти и представените документи и за резултатите от извършените проверки по 
същество под формата на "искане за виза" или на "съобщение за отказана виза". 
 (2) Компетентното длъжностно лице носи отговорност за верността и пълнотата на 
информацията по ал. 1. 
 Чл. 33.  (1) С цел формиране на становище по достоверността на декларираните със 
заявлението данни, обстоятелства и факти и на представените документи компетентното длъжностно 
лице може да проведе личен разговор с кандидата. 
 (2) Компетентното длъжностно лице извършва проверка на декларираните данни, 
обстоятелства и факти и на представените документи и документира резултатите върху заявлението. 
 Чл. 34.  (1) След постъпване на искането за виза дирекция "Консулски отношения" извършва 
проверка в информационните масиви и информира за резултатите дипломатическото или 
консулското представителство, в което е прието заявлението за издаване на виза. 
 (2) Полученият отговор на искането по ал. 1 се вписва върху заявлението за виза. 
 (3) Регистрираното заявление и представените документи, както и положителният резултат от 
извършената проверка по чл. 30, ал. 3 не предполагат задължително издаване на виза. 
 (4) Декларираният в заявлението срок на пребиваване не предполага задължително издаване 
на виза за същия срок. 
 Чл. 35.  (1) Дирекция "Консулски отношения" съгласува исканията за издаване на визи за 
дългосрочно пребиваване с компетентната служба за административен контрол на чужденците чрез 
Дирекцията на Национална служба "Полиция". 
 (2) Компетентна служба по реда на ал. 1 е службата за административен контрол на 
чужденците, в която след влизане в страната въз основа на виза за дългосрочно пребиваване 
чужденецът трябва да подаде заявление за издаване на разрешение за пребиваване. 
 (3) Дирекция "Консулски отношения" дава разрешение на съответното дипломатическо или 
консулско представителство да издаде виза за дългосрочно пребиваване, освен ако е получено 
отрицателно становище от службата по ал. 2 и/или са налице данни, че лицето представлява заплаха 
за сигурността или интересите на Република България. 
 Чл. 36.  (1) Не се издава виза на чужденец, когато: 
 1.  е наложена забрана за влизане или отказ за издаване на виза по смисъла на Закона за 
чужденците в Република България; 
 2.  е представил документ с невярно съдържание и/или е декларирал неверни данни; 
 3.  има наложена глоба по Закона за чужденците в Република България; 
 4.  начинът на изписване на данните в паспорта или в заместващия го документ за 
задгранично пътуване не позволява да бъде установена самоличността на притежателя; 
 5.  снимката в паспорта или в заместващия го документ за задгранично пътуване не 
позволява установяване самоличността на притежателя му, има следи от подмяна или 
изображението на лицето на снимката не съвпада с действителния му образ; 
 6.  паспортът или заместващият го документ за задгранично пътуване не е издаден по 
законоустановения ред или в него има преправки, зачертавания, заличавания, добавки и други извън 



законоустановения ред; 
 7.  в паспорта или в заместващия го документ за задгранично пътуване липсват страници 
и/или са прибавени нови страници, но не по законоустановения ред на държавата, от която е 
издаден; 
 8.  паспортът или заместващият го документ за задгранично пътуване не му дава право да се 
завърне в държавата, от която е издаден; 
 9.  кандидатът е отказал да даде съгласие за електронна обработка на личните му данни 
и/или за обмен на данни, които са декларирани със заявлението за виза; 
 10.  срокът между подаването на заявлението за издаване на виза и датата на планираното 
пътуване превишава 90 дни; 
 11.  към момента на подаване на заявлението притежава друга валидна виза или валидно 
разрешение за пребиваване в Република България; 
 12.  е пребивавал в Република България въз основа на разрешение за пребиваване - преди 
изтичането на 90 дни от датата на последното напускане на територията на Република България; 
 13.  е пребивавал в Република България с виза за краткосрочно пребиваване общо 90 дни в 
рамките на 6 месеца и не са изминали 30 дни от датата на напускане територията на Република 
България. 
 (2) Не се издава виза на чужденец, който не е представил документа си за пътуване, в който 
следва да бъде положена визата, в срок 15 дни след посочената в заявлението дата на пътуване. 
 (3) Не се издава виза на чужденец, който е подал заявление за издаване на виза в едно 
дипломатическо или консулско представителство и впоследствие е заявил желание да я получи в 
друго българско задгранично представителство. 
 Раздел II 
 Парични гаранции 
 Чл. 37.  (1) Дирекция "Консулски отношения" и консулското длъжностно лице по чл. 30, ал. 2 
могат да определят парична гаранция за издаване на виза за летищен трансфер, за транзитно 
преминаване или за краткосрочно пребиваване.  Определената парична гаранция трябва да покрива 
стойността на еднопосочен самолетен билет от Република България до страната на произход или на 
постоянно пребиваване, както и допълнителни средства в размер не по-малко от 100 евро. 
 (2) Паричната гаранция се внася в дипломатическото или консулското представителство на 
Република България, в което е подадено заявлението за издаване на виза, срещу приходна 
квитанция. 
 (3) Размерът и видът на валутата на внесената парична гаранция се вписват във визовия 
стикер. 
 Чл. 38.  (1) При организирани пътувания с туристическа цел паричната гаранция може да бъде 
внесена от чуждия туристически оператор или туристически агент. 
 (2) При групови туристически пътувания минималният размер на паричната гаранция трябва 
да покрива разноските по завръщането със самолет в страната на произход най-малко на 20 на сто от 
туристите и средства за издръжка в размер не по-малко от 50 евро за всеки участник в групата. 
 Чл. 39.  Дипломатическите и консулските представителства връщат паричните гаранции на 
вносителя в срок до 10 работни дни от датата на представяне на документа за пътуване, в който е 
положен визовият стикер, въз основа на щемпел за напускане на страната от органите за граничен 
паспортно-визов контрол или след извършване на проверка чрез дирекция "Консулски отношения". 
 Чл. 40.  (1) Паричната гаранция не се възстановява, ако: 
 1.  чужденецът има наложена принудителна административна мярка или административна 
глоба по Закона за чужденците в Република България; 
 2.  към датата на предявяване на искането за връщане на паричната гаранция са изминали 
повече от 90 дни от датата на изтичане валидността на визата или от датата на напускане 
територията на страната; 
 3.  визата е анулирана; 
 4.  са налице данни за опити за подправяне на визовия стикер или на щемпели и отметка на 
органите за граничен паспортно-визов контрол или на службите за административен контрол на 
чужденците; 
 5.  чужденецът не представи документа за пътуване, в който е положен визовият стикер; 
 6.  допълнително е установено, че декларираните от чужденеца данни във връзка с 
издаването на визата са неверни; 
 7.  чужденецът не представи квитанцията за сумата на внесената от него гаранция. 
 (2) За всеки отделен случай на невъзстановени суми от парични гаранции се уведомява 
дирекция "Консулски отношения", като се посочва основанието за взетото решение. 
 (3) Сумите от невъзстановените парични гаранции се превеждат в края на всяко тримесечие 
от Министерството на външните работи по бюджетна сметка на Министерството на вътрешните 
работи.  Средствата от невъзстановените парични гаранции се изразходват за принудително 
извеждане на чужденци от Република България. 



 Раздел III 
 Приемане и обработване на заявления от притежатели на дипломатически 
     или служебни паспорти 
 Чл. 41.  Извън случаите по чл. 5 чуждите граждани - притежатели на дипломатически или 
служебни паспорти, попълват заявление за издаване на виза по реда на глава трета, раздел втори. 
 Чл. 42.  (1) Лицата, акредитирани като служители в дипломатическо или консулско 
представителство или към международна организация със седалище на територията на Република 
България, членовете на техните семейства, както и лицата по чл. 24, ал. 1, т. 9 от Закона за 
чужденците в Република България при първоначалното си влизане в страната трябва да притежават 
виза за дългосрочно пребиваване, освен ако в международен договор, който е в сила за Република 
България, е предвидено друго. 
 (2) Заявленията за издаване на виза за дългосрочно пребиваване на лицата по ал. 1 следва 
да са придружени от вербална нота на външнополитическото ведомство на изпращащата страна или 
от официално писмо от международна организация до съответното българско дипломатическо или 
консулско представителство, в които да бъдат посочени имената, рангът и длъжността на кандидата, 
имената на служителя, когото ще смени, и други необходими данни. 
 (3) В случаите, в които вербалната нота, официалното писмо и/или заявлението по формуляр 
не съдържа необходимите данни, дипломатическото или консулското представителство предприема 
необходимите стъпки за допълването им по официален път. 
 (4) Визата за дългосрочно пребиваване се издава в срок до 30 работни дни от датата на 
подаденото заявление след получено разрешение от дирекция "Консулски отношения". 
 (5) Вторият формуляр от заявлението за издаване на виза за дългосрочно пребиваване с 
копие от вербалната нота или от официалното писмо се изпращат с първа дипломатическа поща в 
дирекция "Консулски отношения". 
 Чл. 43.  (1) След влизането в страната и регистрирането в дирекция "Държавен протокол" на 
Министерството на външните работи дирекция "Консулски отношения" издава на лицата по чл. 42, ал. 
1 разрешение за продължително пребиваване, доколкото в международен договор, който е в сила за 
Република България, не е предвидено друго. 
 (2) Разрешението за пребиваване по ал. 1 се издава под формата на стикер с виза с 
валидност до 12 месеца. 
 (3) Разрешението за продължително пребиваване дава право на многократно влизане и 
пребиваване на територията на страната за срока на неговата валидност. 
 Чл. 44.  При издаване на визи на притежатели на дипломатически или служебни паспорти във 
връзка със служебни пътувания във визовия стикер се вписва "дипломатическа", съответно 
"служебна". 
 Чл. 45.  Министерството на външните работи обявява за невалидни издадените 
дипломатически и служебни визи и разрешения за пребиваване, когато основанията за тяхното 
издаване са отпаднали. 
 Раздел IV 
 Приемане и обработване на заявления от органите 
     за граничен паспортен контрол 
 Чл. 46.  Органите за граничен паспортен контрол, определени със заповед на министъра на 
вътрешните работи или от определени от него длъжностни лица, са компетентни да приемат и 
обработват заявления: 
 1.  за издаване на визи за летищен трансфер - по изключение, в нетърпящи отлагане случаи, 
когато това се налага от държавния интерес, от извънредни обстоятелства или от хуманитарни 
причини, само при предварително запитване от авиокомпанията превозвач, постъпило преди 
началото на полета, или при предварително съобщение от дирекция "Консулски отношения"; 
 2.  за издаване на еднократни транзитни визи или за еднократни визи за краткосрочно 
пребиваване за срок до 10 дни - по изключение, в нетърпящи отлагане случаи, когато това се налага 
от държавния интерес, от извънредни обстоятелства или от хуманитарни причини, или ако това е 
предвидено в международен договор, който е в сила за Република България. 
 Чл. 47.  (1) Декларираните със заявлението за издаване на виза на границата лични данни на 
чужденеца се проверяват чрез информационните масиви на Министерството на вътрешните работи и 
на Министерството на външните работи. 
 (2) Исканията за издаване на визи за летищен трансфер или на транзитни визи се съгласуват 
с дирекция "Консулски отношения", с изключение на случаите, в които се основават на международен 
договор, който е в сила за Република България. 
 (3) Исканията за издаване на визи за краткосрочно пребиваване за срок до 10 дни се 
съгласуват с дирекция "Консулски отношения" и със службите за административен контрол на 
чужденците. 
 Чл. 48.  Дирекция "Гранична полиция" уведомява в писмена форма дирекция "Консулски 
отношения" за всеки недопуснат чужденец на територията на Република България, притежаващ виза, 



не по-късно от 2 работни дни от датата на взетото решение. 
 Раздел V 
 Срокове за обработване.  Издаване на виза 
 Чл. 49.  (1) Искането за виза, съобщението за издадена виза без съгласуване или за отказана 
виза се изпращат от дипломатическите и консулските представителства на дирекция "Консулски 
отношения" не по-късно от един работен ден, считано от датата на регистриране на заявлението. 
 (2) Когато издаването на виза е по реда на чл. 30, ал. 3, дирекция "Консулски отношения" 
уведомява съответното дипломатическо или консулско представителство за резултатите от 
извършените проверки в срок до 3 работни дни, считано от датата на получаване на искането. 
 (3) Извън случаите по ал. 2 дирекция "Консулски отношения" извършва необходимите 
проверки и взема решение в срок до 10 работни дни от датата на получаване на искането. 
 (4) Компетентните органи, чрез които се извършва проверка по искането за виза, отговарят в 
срок до 3 работни дни, считано от датата на получаване на запитването. 
 (5) Когато сроковете по ал. 2 и 3 са недостатъчни за приключване на проверките и/или за 
съгласуване с други министерства или ведомства, те се продължават еднократно от дирекция 
"Консулски отношения", но с не повече от 5 работни дни. 
 Чл. 50.  (1) При непълни или неправилни данни дирекция "Консулски отношения" връща 
искането за виза на дипломатическото или консулското представителство, което е длъжно да 
отговори в срок до 2 работни дни. 
 (2) В случаите по ал. 1 сроковете по чл. 49, ал. 2 и 3 текат от датата на получаване на новите 
съобщения. 
 Чл. 51.  (1) Когато в определения по чл. 49, ал. 2 срок дирекция "Консулски отношения" не 
уведоми съответното дипломатическо или консулско представителство за резултата от извършените 
проверки, консулското длъжностно лице изпраща повторно искането за виза чрез друго средство за 
комуникация. Ако консулското длъжностно лице не получи отговор в срок 2 работни дни от датата на 
повторно изпратеното искане за виза, то може да вземе самостоятелно решение за издаване или за 
отказ за издаване на виза. 
 (2) Когато в определения по чл. 49, ал. 3 срок дирекция "Консулски отношения" не уведоми 
съответното дипломатическо или консулско представителство за взетото решение по искането за 
виза, консулското длъжностно лице го изпраща повторно чрез друго средство за комуникация.  Ако 
консулското длъжностно лице не получи отговор в срок два работни дни от датата на повторно 
изпратеното искане за виза, то отказва издаването на виза. 
 Чл. 52.  (1) При съгласуване на искане за виза за дългосрочно пребиваване дирекция 
"Консулски отношения" изпраща искането за виза в срок до два работни дни от датата на 
получаването му чрез Дирекцията на Национална служба "Полиция" до компетентната служба за 
административен контрол на чужденците. 
 (2) Компетентната служба за административен контрол на чужденците уведомява дирекция 
"Консулски отношения" чрез Дирекцията на Национална служба "Полиция" за своето решение в срок 
до 10 работни дни от датата на получаване на искането за виза по ал. 1. 
 (3) По искане на компетентната служба за административен контрол на чужденците, когато 
срокът за приключване на проверката и допълнителното съгласуване е недостатъчен, Дирекцията на 
Национална служба "Полиция" може да го продължи, но с не повече от 5 работни дни. 
 Чл. 53.  (1) Консулските длъжностни лица са длъжни да извършат допълнителни проверки на 
декларираните със заявлението данни, обстоятелства и факти в рамките на срока за съгласуване с 
дирекция "Консулски отношения". 
 (2) В дипломатическото или консулското представителство, в което СВК не функционира, 
консулското длъжностно лице изпраща писмено съобщение за всяка издадена виза чрез друго 
средство за комуникация до дирекция "Гранична полиция" с копие до дирекция "Консулски 
отношения" под формата на "съобщение за издадена виза". 
 (3) Органите за граничен паспортен контрол издават виза или отказват издаването на виза 
незабавно след получаване на съобщение от дирекция "Гранична полиция". 
 Чл. 54.  (1) При взето решение за издаване на виза визовият стикер се персонализира чрез 
СВК, а в дипломатическите и консулските представителства и на граничните контролно-
пропускателни пунктове, в които системата не функционира, стикерът се персонализира на ръка. 
 (2) След проверка на правилността на въведените данни и качеството на персонализацията 
стикерът с виза се полага в документа за пътуване на чужденеца, подпечатва се и се подписва от 
компетентното длъжностно лице. 
 (3) При издаване на визата заявената цел на пътуване се вписва в стикера и не може да бъде 
променяна. 
 Чл. 55.  Таксите за визи се определят съгласно Тарифа № 3 за таксите, които се събират за 
консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните 
такси, одобрена с Постановление № 49 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2000 г.;  
изм. и доп., бр. 50 от 2000 г.). 



 
 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 § 1.  Министърът на външните работи и министърът на вътрешните работи внасят в 
Министерския съвет в началото на всяка календарна година доклад за миграционната обстановка и 
за необходимостта от изменения във визовата и миграционната политика на Република България. 
 § 2.  Министърът на външните работи издава инструкция за работа със СВК. 
 § 3.  Изискванията за попълване на формулярите на заявления за издаване на визи и 
изискванията към снимката и използваните езици се определят с обща инструкция на министъра на 
външните работи и министъра на вътрешните работи. 
 § 4.  Данните, които подлежат на вписване във визовия стикер, се определят с инструкция на 
министъра на външните работи и министъра на вътрешните работи. 
 § 5.  Условията, редът и формата на съгласувателната процедура, на проверките в 
информационните масиви на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на 
външните работи и на допълнителните проверки по декларираните обстоятелства и факти, както и 
комуникационните средства се определят с обща инструкция на министъра на вътрешните работи и 
министъра на външните работи. 
 § 6.  Условията за издаване на еднократни транзитни визи или на еднократни визи за 
краткосрочно пребиваване за срок до 10 дни на чужденци, притежаващи валидни моряшки книжки, 
издадени по реда на Конвенция № 108 на Международната организация на труда, които са вписани 
като членове на екипажа на морско или речно плавателно средство, акостирало в пристанище, 
намиращо се под суверенитета на Република България, с цел репатриране или присъединяване към 
екипажа на такова плавателно средство, се уреждат със съвместна инструкция на министъра на 
външните работи, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта и съобщенията. 
 § 7.  Министерството на вътрешните работи съгласувано с Министерството на външните 
работи и с Министерството на транспорта и съобщенията поддържа и актуализира списък на 
документите за задгранично пътуване, издавани от държави, от международни организации и от 
други субекти на международното публично право, които дават право на чужденеца да влиза на 
територията на Република България и да получи българска виза.  Включването в този списък на 
документи за пътуване, издавани от държави, територии и други субекти, които Република България 
не е признала, не означава признаване по смисъла на международното право. 
 § 8.  Списъкът с документите за пребиваване по чл. 4 и чл. 7, ал. 4, т. 1 се изготвя и поддържа 
от Министерството на вътрешните работи съгласувано с Министерството на външните работи. 
 § 9.  Министерството на външните работи и Министерството на вътрешните работи 
организират отпечатването и разпространяването на формулярите на заявления за издаване на визи, 
на информационни материали с изискванията към снимките и с изискванията за попълване на 
формулярите. 
 § 10.  Наредбата се издава на основание чл. 9, ал. 7 от Закона за чужденците в Република 
България. 
 § 11.  Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на външните работи и на 
министъра на вътрешните работи. 
 
 
 
                                      Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 
 
           Списък на държавите, чиито граждани се нуждаят от виза 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
АЗЕРБАЙДЖАН                АЛБАНИЯ                   АЛЖИР 
АНГОЛА                     АНТИГУА И БАРБУДА         АРЖЕНТИНА 
АРМЕНИЯ                    АФГАНИСТАН                БАНГЛАДЕШ 
БАРБАДОС                   БАХАМА                    БАХРЕЙН 
БЕЛАРУС                    БЕЛИЗ                     БЕНИН 
БОЛИВИЯ                    БОТСУАНА                  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
БРАЗИЛИЯ                   БРУНЕЙ                    БУРКИНА ФАСО 
БУРУНДИ                    БУТАН                     ВАНУАТУ 
ВЕНЕЦУЕЛА                  ВИЕТНАМ                   ГАБОН 
ГАМБИЯ                     ГАНА                      ГВАТЕМАЛА 
ГВИАНА                     ГВИНЕЯ                    ГВИНЕЯ 
                           (БИСАУ)                   ЕКВАТОРИАЛНА 
ГВИНЕЯ,                    ГРЕНАДА                   ГРУЗИЯ 
РЕПУБЛИКА (КОНАКРИ) 
ДЖИБУТИ                    ДОМИНИКА                  ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА 
ЕГИПЕТ                     ЕКВАДОР                   ЕРИТРЕЯ 



ЕТИОПИЯ                    ЗАМБИЯ                    ЗИМБАБВЕ 
ИНДИЯ                      ИНДОНЕЗИЯ                 ИРАК 
ИРАН                       ЙЕМЕН                     ЙОРДАНИЯ 
КАБО ВЕРДЕ                 КАЗАХСТАН                 КАМБОДЖА 
КАМЕРУН                    КАТАР                     КЕНИЯ 
КИПЪР                      КИРГИЗСТАН                КИРИБАТИ 
КИТАЙСКА НАРОДНА           КОЛУМБИЯ                  КОМОРИ 
РЕПУБЛИКА 
КОНГО (БРАЗАВИЛ)           КОНГО, ДЕМОКРАТИЧНА       КОРЕЙСКА НАРОДНО- 
                           РЕПУБЛИКА                 ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА 
КОСТА РИКА                 КОТ Д' ИВОАР              КУБА 
КУВЕЙТ                     ЛАОС                      ЛАТВИЯ 
ЛЕСОТО                     ЛИБЕРИЯ                   ЛИБИЯ 
ЛИВАН                      МАВРИТАНИЯ                МАВРИЦИЙ 
МАДАГАСКАР                 МАЛАВИ                    МАЛАЙЗИЯ 
МАЛДИВСКА                  МАЛИ 
РЕПУБЛИКА 
МАРОКО                     МАРШАЛОВИ ОСТРОВИ         МЕКСИКО 
МИКРОНЕЗИЯ                 МОЗАМБИК                  МОЛДОВА 
МОНГОЛИЯ                   МИАНМАР (БИРМА)           НАМИБИЯ 
НАУРУ                      НЕПАЛ                     НИГЕР 
РЕПУБЛИКА 
НИГЕРИЯ                    НИКАРАГУА                 ОБЕДИНЕНИ 
                                                     АРАБСКИ ЕМИРСТВА 
ОМАН                       ПАКИСТАН                  ПАЛАУ 
ПАЛЕСТИНСКА                ПАНАМА                    ПАПУА 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                        НОВА ГВИНЕЯ 
ПАРАГВАЙ                   ПЕРУ                      ПУЕРТО РИКО 
РУАНДА                     РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ           САЛВАДОР ЕЛ 
САМОА,                     САО ТОМЕ И                САУДИТСКА 
ЗАПАДНА                    ПРИНСИПИ                  АРАБИЯ 
СВАЗИЛЕНД                  СЕВЕРНИ МАРИАНСКИ         СЕЙНТ ВИНСЕНТ 
                           ОСТРОВИ                   И ГРЕНАДИНИ 
СЕЙНТ КРИСТОФЪР            СЕЙНТ ЛУША                СЕЙШЕЛИ 
И НЕВИС 
СЕНЕГАЛ                    СИЕРА ЛЕОНЕ               СИНГАПУР 
СИРИЯ                      СОЛОМОНОВИ ОСТРОВИ        СОМАЛИЯ 
СУДАН                      СУРИНАМ                   ТАДЖИКИСТАН 
ТАЙВАН                     ТАЙЛАНД                   ТАНЗАНИЯ 
(РЕПУБЛИКА КИТАЙ) 
ТИМОР                      ТОГО                      ТОНГА КРАЛСТВО 
ИЗТОЧЕН ТРИНИДАД           ТУВАЛУ                    ТУРКМЕНИСТАН 
И ТОБЕЙГО 
ТУРЦИЯ                     УГАНДА                    УЗБЕКИСТАН 
УКРАЙНА                    УРУГВАЙ                   ФИДЖИ 
ФИЛИПИНИ                   ХАИТИ                     ХОНДУРАС 
ЦАР                        ЧАД                       ЧИЛИ 
ШРИ ЛАНКА                  Ю А Р                     ЯМАЙКА 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
 
                                          Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 
 
   Списък на държавите, чиито граждани не се нуждаят от виза за транзитно 
                 преминаване или за краткосрочно пребиваване 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
     Австралия                     Андора              Белгия 
     Ватикана                      Великобритания      Германия 
     Гърция                        Дания               Израел 
     Холандия                      Ейре                Исландия 
     Испания                       Италия              Канада 
     Лихтенщайн                    Люксембург          Монако 
     Нова Зеландия                 Норвегия            Португалия 



     САЩ                           Финландия           Франция 
     Швейцария                     Швеция              Япония 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Забележка. Съществува безвизов режим за пътувания на граждани въз основа на действащи 
спогодби със следните държави: 
     Литва                         Словения 
     Македония                     Тунис 
     Малта                         Унгария 
     Полша                         Румъния 
     Република Корея               Хърватска 
     Сан Марино                    Чехия 
     Словакия                      Сърбия и Черна гора 
 
 
                                          Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1 
 
           Списък на държавите, чиито граждани се нуждаят от виза 
                             за летищен трансфер 
 
     Ангола 
     Афганистан 
     Бангладеш 
     Гана 
     Етиопия 
     Еритрея 
     Ирак 
     Иран 
     Конго, Демократична република (бивш Заир) 
     Либерия 
     Нигерия 
     Пакистан 
     Сомалия 
     Судан 
     Шри Ланка 
 
 
                                         Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1 
 
    Списък на граничните контролно-пропускателни пунктове, на които могат 
    да се издават виза за летищен трансфер, виза за транзитно преминаване 
                     и виза за краткосрочно пребиваване 
 
     ГКПП - Видин 
     ГКПП - Русе 
     ГКПП - Дуранкулак 
     ГКПП - Варна 
     ГКПП - Бургас 
     ГКПП - Малко Търново 
     ГКПП - Капитан Андреево 
     ГКПП - Кулата 
     ГКПП - Гюешево 
     ГКПП - Калотина 
     ГКПП - Аерогара София 
     ГКПП - Аерогара Пловдив 
 
 
                                                         Приложение № 5 
 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ   (графично   Посолство на Република България в 
¦¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¦  изображение) адрес: 
¦ Актуална  ¦               тел:         факс:       e-mail: 
¦  снимка   ¦  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦(3.5 х 4.5)¦  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВИЗА ЗА ЛЕТИЩЕН ТРАНСФЕР 



¦¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¦  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦           ¦  Кандидатствам за                     Рег. № ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦           ¦  (Моля, отбележете вярното с Х)          І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± І¤џ Еднократна виза за летищен           ¦                   ¦ 
               ¤± трансфер                      № стикер 
              І¤џ Двукратна виза за летищен            ¦                   ¦ 
               ¤± трансфер                              ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
              І¤џ Многократна виза за летищен 
               ¤± трансфер 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 Лични данни 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
1. Имена по паспорт 
І¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤џ 
 ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤± 
1.1 Предишни имена (ако има) 
І¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤џ 
 ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤± 
2. Гражданство ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
2.1 Друго гражданство (ако има) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤     3. Пол  І¤џ Ж  І¤џ М 
                                                                  ¤±     ¤± 
4. Дата на раждане ¦   ¦   ¦       ¦       5. Място на раждане ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                    ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤± 
                    д д м м г г г г 
6. Постоянен адрес 
6.1 Държава ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  6.2 Пощенски код, населено място ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
6.3 Улица, № ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  6.4 Домашен телефон ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
7. Професия ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
8. Фирма/Училище/Университет 
8.1 Наименование ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
8.2 Адрес (улица, №, пощенски код,            8.3 Служебен телефон ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
    населено място) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Информация за документа за пътуване 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
9.1 Държава на издаване                       9.2 Серия и номер ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
9.3 Издаден на ¦   ¦   ¦       ¦    9.4 Валиден до ¦   ¦   ¦       ¦ 
                ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤±                    ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤± 
                д д м м г г г г                     д д м м г г г г 
                І¤џ            І¤џ           І¤џ                І¤џ 
9.5 Вид паспорт  ¤± обикновен   ¤± служебен   ¤± дипломатически  ¤± друг 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Информация за полета 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
10.1 Летище в България ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤        Номер на полета на 
                                            пристигане ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Дата, час на  ¦   ¦   ¦       ¦   ¦   ¦     Номер на полета на 
пристигане     ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤±     заминаване ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
               д д м м г г г г ч ч м м 
Дата, час на  ¦   ¦   ¦       ¦   ¦   ¦     10.2 Летище след 
заминаване     ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤±     България ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
               д д м м г г г г ч ч м м 
Летище на последната държава                Номер на полета на 
                                            пристигане ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Дата, час на пристигане ¦   ¦   ¦       ¦   ¦   ¦ 
                         ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤± 
                         д д м м г г г г ч ч м м 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Придружаващи лица, вписани в документа за пътуване / паспорта 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
11.1 Съпруг/съпруга         11.2 Деца 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џІ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦Име                                      ¦¦Име    Пол    Година на раждане ¦ 



Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
¦Гражданство                              ¦¦                                ¦ 
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
¦Дата на раждане                          ¦¦                                ¦ 
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
¦Пол                                      ¦¦                                ¦ 
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
¦                                         ¦¦                                ¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Документи, които трябва да бъдат представени заедно със заявлението 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
1. Паспорт, признат от Република България, който да бъде валиден най-малко 
   три месеца след приключване на предвидения престой (фотокопие) 
2. Актуална снимка 3. Документи за пътуване и визи, позволяващи продължаване на пътуването и 
   влизането в страната - цел на пътуването 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Декларация 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Давам съгласието си, личните ми данни, съдържащи се в настоящия формуляр да бъдат представени 
на компетентните органи на други държави, ако това е необходимо за издаване на визата. 
Декларирам, че горните данни са посочени добросъвестно и са верни и пълни. Известно ми е, че 
подаването на неверни данни може да доведе до отказ на виза, респективно до анулиране на 
издадена виза, което не изключва наказателно преследване съгласно правните разпоредби на 
Република България. Задължавам се да напусна територията на Република България при изтичане 
на визата, ако такава ми бъде издадена. Известно ми е, че притежаването на виза е само едно от 
условията за влизане на територията на Република България. Известно ми е, че в случай на отказ не 
мога да получа обезщетение или таксата за обработка на това заявление да бъде възстановена. 
 
 
 
 
     ¦   ¦   ¦       ¦ 
Дата  ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤±                         Подпис: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
      д д м м г г г г 
 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Служебни бележки (моля, не пишете тук!) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       І¤џ                    І¤џ 
Решение по заявлението  ¤± Издадена виза       ¤± Отказана виза 
                       І¤џ                    І¤џ 
                        ¤± Анулирана виза      ¤± Анулирано заявление 
                       І¤џ        І¤џ 
Лично явяване           ¤± Да      ¤± Не 
                       І¤џ        І¤џ 
Проведено интервю       ¤± Да      ¤± Не 
                       І¤џ               І¤џ           І¤џ         І¤џ 
Събрани такси           ¤± За заявление   ¤± За виза    ¤± Други    ¤± Гратис 
 
 
Бележки по заявлението ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
     ¦   ¦   ¦       ¦               Име и фамилия на консулския служител 
Дата  ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤±               ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 



      д д м м г г г г 
                                     Подпис: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
                                                         Приложение № 6 
 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ   (графично   Посолство на Република България в 
¦¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¦  изображение) адрес: 
¦ Актуална  ¦               тел:         факс:       e-mail: 
¦  снимка   ¦  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦(3.5 х 4.5)¦  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВИЗА ЗА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ 
¦¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¦  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦           ¦  Кандидатствам за                     Рег. № ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦           ¦  (Моля, отбележете вярното с Х)          І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± І¤џ                                      ¦                   ¦ 
               ¤± Еднократна транзитна виза     № стикер 
              І¤џ                                      ¦                   ¦ 
               ¤± Двукратна транзитна виза за 6 м.      ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
              І¤џ Многократна        І¤џ Многократна       І¤џ Многократна 
               ¤± транзитна виза      ¤± транзитна виза     ¤± транзитна виза 
                  до 3 м.                до 6 м.               до 12 м. 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 Лични данни 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
1. Имена по паспорт 
І¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤џ 
 ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤± 
1.1 Други имена (ако има) 
І¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤џ 
 ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤± 
2. Гражданство ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
2.1 Друго гражданство (ако има) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤     3. Пол  І¤џ Ж  І¤џ М 
                                                                  ¤±     ¤± 
4. Дата на раждане ¦   ¦   ¦       ¦       5. Място на раждане ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                    ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤± 
                    д д м м г г г г 
6. Постоянен адрес 
6.1 Държава ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  6.2 Пощенски код, населено място ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
6.3 Улица, № ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  6.4 Домашен телефон ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
7. Професия ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
8. Фирма/Училище/Университет 
8.1 Наименование ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
8.2 Адрес (улица, №, пощенски код,            8.3 Служебен телефон ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
    населено място) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Информация за документа за пътуване 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
9.1 Държава на издаване                               9.2 Номер ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
9.3 Издаден на ¦   ¦   ¦       ¦    9.4 Валиден до ¦   ¦   ¦       ¦ 
                ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤±                    ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤± 
                д д м м г г г г                     д д м м г г г г 
                І¤џ            І¤џ           І¤џ 
9.5 Вид паспорт  ¤± обикновен   ¤± служебен   ¤± дипломатически 
                                             І¤џ 
                                              ¤± други ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Информация за транзитно преминаване 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
10.1 Държава, крайна цел на пътуването ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
10.2 Притежавате ли виза или разрешение      І¤џ               І¤џ    І¤џ 
     за влизане за държавата, крайна          ¤± не се нуждая   ¤± не  ¤± да 
     цел на пътуването? 
Вид ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Номер ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Държава на издаване ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                        Издаден на ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Валиден до ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 



11.1 Държава, преди Република България ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
11.2 Притежавате ли виза или разрешение      І¤џ               І¤џ    І¤џ 
     за влизане за държавата преди            ¤± не се нуждая   ¤± не  ¤± да 
     Република България? 
Вид ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Номер ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Държава на издаване ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                        Издаден на ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Валиден до ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
12.1 Държава, след Република България ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
12.2 Притежавате ли виза или разрешение      І¤џ               І¤џ    І¤џ 
     за влизане за държавата след             ¤± не се нуждая   ¤± не  ¤± да 
     Република България? 
Вид ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Номер ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Държава на издаване ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                        Издаден на ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Валиден до ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                                                   ¦   ¦   ¦       ¦ 
13. Планирана дата на влизане в Република България  ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤± 
                                                    д д м м г г г г 
14. Планирани средства за транспорт 
І¤џ          І¤џ            І¤џ          І¤џ         І¤џ       І¤џ 
 ¤± самолет   ¤± автомобил   ¤± автобус   ¤± камион   ¤± влак   ¤± кораб 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Придружаващи лица, вписани в документа за пътуване / паспорта 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
15.1 Съпруг/съпруга         15.2 Деца 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џІ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦Име                                      ¦¦Име    Пол    Година на раждане ¦ 
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
¦Гражданство                              ¦¦                                ¦ 
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
¦Дата на раждане                          ¦¦                                ¦ 
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
¦Пол                                      ¦¦                                ¦ 
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
¦                                         ¦¦                                ¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Документи, които трябва да бъдат представени заедно със заявлението 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
1. Паспорт, признат от Република България, който да бъде валиден най-малко 
   три месеца след приключване на предвидения престой (фотокопие) 
2. Актуална снимка 3. Документи за пътуване, позволяващи продължаване на пътуването и 
   влизане в страната, крайна цел на пътуването 
 
                                                              МОЛЯ, 
                                                              ОБЪРНЕТЕ! 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Декларация 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Давам съгласието си, личните ми данни, съдържащи се в настоящия формуляр да бъдат представени 
на компетентните органи на други държави, ако това е необходимо за издаване на визата. 
Декларирам, че горните данни са посочени добросъвестно и са верни и пълни. Известно ми е, че 
подаването на неверни данни може да доведе до отказ на виза, респективно до анулиране на 
издадена виза, което не изключва наказателно преследване съгласно правните разпоредби на 
Република България. Задължавам се да напусна територията на Република България при изтичане 
на визата, ако такава ми бъде издадена. Известно ми е, че притежаването на виза е само едно от 
условията за влизане на територията на Република България. Известно ми е, че в случай на отказ не 
мога да получа обезщетение или таксата за обработка на това заявление да бъде възстановена. 
 
 
 
     ¦   ¦   ¦       ¦ 
Дата  ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤±                         Подпис: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
      д д м м г г г г 
 



 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Служебни бележки (моля, не пишете тук!) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       І¤џ                    І¤џ 
Решение по заявлението  ¤± Издадена виза       ¤± Отказана виза 
                       І¤џ                    І¤џ 
                        ¤± Анулирана виза      ¤± Анулирано заявление 
                       І¤џ        І¤џ 
Лично явяване           ¤± Да      ¤± Не 
                       І¤џ        І¤џ 
Проведено интервю       ¤± Да      ¤± Не 
                       І¤џ               І¤џ           І¤џ         І¤џ 
Събрани такси           ¤± За заявление   ¤± За виза    ¤± Други    ¤± Гратис 
 
Бележки по заявлението ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
     ¦   ¦   ¦       ¦               Име и фамилия на консулския служител 
Дата  ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤±               ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
      д д м м г г г г 
                                     Подпис: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
                                                         Приложение № 7 
 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ   (графично   Посолство на Република България в 
¦¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¦  изображение) адрес: 
¦ Актуална  ¦               тел:         факс:       e-mail: 
¦  снимка   ¦  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦(3.5 х 4.5)¦  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВИЗА ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ 
¦¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¦  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦           ¦  Кандидатствам за                     Рег. № ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦           ¦  (Моля, отбележете вярното с Х)          І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± І¤џ                                      ¦                   ¦ 
               ¤± Еднократна входна виза        № стикер 
              І¤џ                                      ¦                   ¦ 
               ¤± Двукратна входна виза                 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
              І¤џ Многократна        І¤џ Многократна        І¤џ Многократна 
               ¤± входна виза         ¤± входна виза         ¤± входна виза 
                  до 3 м.                до 6 м.                до 12 м. 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 Лични данни 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
1. Имена по паспорт 
І¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤џ 
 ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤± 
1.1 Предишни имена (ако има) 
І¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤џ 
 ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤± 
2. Гражданство ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
2.1 Друго гражданство (ако има) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤     3. Пол  І¤џ Ж  І¤џ М 
                                                                  ¤±     ¤± 
4. Дата на раждане ¦   ¦   ¦       ¦       5. Място на раждане ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                    ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤± 
                    д д м м г г г г 
6. Постоянен адрес 
6.1 Държава ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  6.2 Пощенски код, населено място ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 



6.3 Улица, № ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  6.4 Домашен телефон ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
7. Професия ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
8. Фирма/Училище/Университет 
8.1 Наименование ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
8.2 Адрес (улица, №, пощенски код,            8.3 Служебен телефон ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
    населено място) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Информация за документа за пътуване 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
9.1 Държава на издаване                       9.2 Номер ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
9.3 Издаден на ¦   ¦   ¦       ¦    9.4 Валиден до ¦   ¦   ¦       ¦ 
                ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤±                    ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤± 
                д д м м г г г г                     д д м м г г г г 
9.5 Вид паспорт 
І¤џ            І¤џ           І¤џ                І¤џ 
 ¤± обикновен   ¤± служебен   ¤± дипломатически  ¤± друг ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Информация за пътуването 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
10. Цел на пребиваване                                         културен, нау- 
І¤џ        І¤џ         І¤џ        І¤џ          І¤џ         І¤џ чен и образо- 
 ¤± частно  ¤± туризъм  ¤± бизнес  ¤± служебно  ¤± лечение  ¤± вателен обмен 
І¤џ                І¤џ                      І¤џ 
 ¤± спортна проява  ¤± дипломатическа мисия  ¤± друго ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
10.1 Продължителност на престоя (брой дни) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                               ¦   ¦   ¦       ¦   ¦   ¦ 
10.2 Планирана дата на влизане  ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤± 
                                д д м м г г г г ч ч м м 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Придружаващи лица, вписани в документа за пътуване / паспорта 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
11.1 Съпруг/съпруга         11.2 Деца 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џІ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦Име                                      ¦¦Име    Пол    Година на раждане ¦ 
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
¦Гражданство                              ¦¦                                ¦ 
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
¦Дата на раждане                          ¦¦                                ¦ 
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
¦Пол                                      ¦¦                                ¦ 
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
¦                                         ¦¦                                ¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Документи, които трябва да бъдат представени заедно със заявлението 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
1. Паспорт, признат от Република България, който да бъде валиден най-малко 
   три месеца след приключване на предвидения престой (фотокопие) 
                                                       І¤џ 
2. Актуална снимка       3. Покана за частно посещение  ¤± 
                              І¤џ                             І¤џ 
4. Покана за бизнес посещение  ¤±      5. Туристически ваучер  ¤± 
                              І¤џ                                         І¤џ 
6. Акт за раждане (фотокопие)  ¤±     7. Свидетелство за брак (фотокопие)  ¤± 
         І¤џ 
8. Други  ¤± ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Декларация 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Давам съгласието си, личните ми данни, съдържащи се в настоящия формуляр да 
бъдат представени на компетентните органи на други държави, ако това е необходимо за издаване 
на визата. Декларирам, че горните данни са посочени добросъвестно и са верни и пълни. Известно 
ми е, че подаването на неверни данни може да доведе до отказ на виза, респективно до анулиране 



на издадена виза, което не изключва наказателно преследване съгласно правните разпоредби на 
Република България. Задължавам се да напусна територията на Република България при изтичане 
на визата, ако такава ми бъде издадена. Известно ми е, че притежаването на виза е само едно от 
условията за влизане на територията на Република България. Известно ми е, че в случай на отказ не 
мога да получа обезщетение или таксата за обработка на това заявление да бъде възстановена. 
 
 
 
     ¦   ¦   ¦       ¦ 
Дата  ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤±                         Подпис: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
      д д м м г г г г 
 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Служебни бележки (моля, не пишете тук!) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       І¤џ                    І¤џ 
Решение по заявлението  ¤± Издадена виза       ¤± Отказана виза 
                       І¤џ                    І¤џ 
                        ¤± Анулирана виза      ¤± Анулирано заявление 
                       І¤џ        І¤џ 
Лично явяване           ¤± Да      ¤± Не 
                       І¤џ        І¤џ 
Проведено интервю       ¤± Да      ¤± Не 
                       І¤џ               І¤џ           І¤џ         І¤џ 
Събрани такси           ¤± За заявление   ¤± За виза    ¤± Други    ¤± Гратис 
 
Бележки по заявлението ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
     ¦   ¦   ¦       ¦               Име и фамилия на консулския служител 
Дата  ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤±               ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
      д д м м г г г г 
                                     Подпис: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
                                                         Приложение № 8 
 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ   (графично   Посолство на Република България в 
¦¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¦  изображение) адрес: 
¦ Актуална  ¦               тел:         факс:       e-mail: 
¦  снимка   ¦  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦(3.5 х 4.5)¦  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВИЗА С ЦЕЛ "ТУРИЗЪМ" 
¦¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¦  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦           ¦                                      Рег. № ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦           ¦          І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±          ¦                   ¦ 
                № стикер 
                       ¦                   ¦ 
                        ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 Лични данни 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
1. Имена по паспорт 
І¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤џ 
 ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤± 
1.1 Предишни имена (ако има) 
І¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤џ 



 ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤± 
2. Гражданство ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
2.1 Друго гражданство (ако има) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤     3. Пол  І¤џ Ж  І¤џ М 
                                                                  ¤±     ¤± 
4. Дата на раждане ¦   ¦   ¦       ¦       5. Място на раждане ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                    ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤± 
                    д д м м г г г г 
6. Постоянен адрес 
6.1 Държава ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  6.2 Пощенски код, населено място ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
6.3 Улица, № ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  6.4 Домашен телефон ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Информация за документа за пътуване 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
7.1 Държава на издаване                       7.2 Номер ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
7.3 Издаден на ¦   ¦   ¦       ¦    7.4 Валиден до ¦   ¦   ¦       ¦ 
                ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤±                    ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤± 
                д д м м г г г г                     д д м м г г г г 
                І¤џ             І¤џ 
7.5 Вид паспорт  ¤± обикновен    ¤± друг ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Информация за пътуването 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                                                            ¦   ¦   ¦       ¦ 
8. Ваучер   8.1 Номер/дата на издаване ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤± 
                                                             д д м м г г г г 
8.2 Чуждестранна туристическа агенция 
    (име, лицензионен номер) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
8.3 Българска туристическа агенция 
    (име, лицензионен номер) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
9. Продължителност на престоя (брой на дните) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                                                            ¦   ¦   ¦       ¦ 
10. Планирана дата на влизане в Република България           ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤± 
                                                             д д м м г г г г 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Придружаващи лица, вписани в документа за пътуване/паспорта 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
11.1 Съпруг/съпруга         11.2 Деца 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џІ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦Име                                      ¦¦Име    Пол    Година на раждане ¦ 
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
¦Гражданство                              ¦¦                                ¦ 
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
¦Дата на раждане                          ¦¦                                ¦ 
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
¦Пол                                      ¦¦                                ¦ 
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
¦                                         ¦¦                                ¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Документи, които трябва да бъдат представени заедно със заявлението 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
1. Паспорт, признат от Република България, който да бъде валиден най-малко 
   три месеца след приключване на предвидения престой (фотокопие) 
                                                       І¤џ 
2. Актуална снимка              3. Туристически ваучер  ¤± 
                          І¤џ 
4. Медицинска застраховка  ¤±   5. Други ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Декларация 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Давам съгласието си, личните ми данни, съдържащи се в настоящия формуляр да бъдат представени 
на компетентните органи на други държави, ако това е необходимо за издаване на визата. 
Декларирам, че горните данни са посочени добросъвестно и са верни и пълни. Известно ми е, че 



подаването на неверни данни може да доведе до отказ на виза, респективно до анулиране на 
издадена виза, което не изключва наказателно преследване съгласно правните разпоредби на 
Република България. Задължавам се да напусна територията на Република България при изтичане 
на визата, ако такава ми бъде издадена. Известно ми е, че притежаването на виза е само едно от 
условията за влизане на територията на Република България. Известно ми е, че в случай на отказ не 
мога да получа обезщетение или таксата за обработка на това заявление да бъде възстановена. 
 
 
 
 ¦   ¦   ¦       ¦ 
Дата  ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤±                         Подпис: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
      д д м м г г г г 
 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Служебни бележки (моля, не пишете тук!) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       І¤џ                    І¤џ 
Решение по заявлението  ¤± Издадена виза       ¤± Отказана виза 
                       І¤џ                    І¤џ 
                        ¤± Анулирана виза      ¤± Анулирано заявление 
                       І¤џ        І¤џ 
Лично явяване           ¤± Да      ¤± Не 
                       І¤џ        І¤џ 
Проведено интервю       ¤± Да      ¤± Не 
                       І¤џ               І¤џ           І¤џ         І¤џ 
Събрани такси           ¤± За заявление   ¤± За виза    ¤± Други    ¤± Гратис 
 
Бележки по заявлението ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
     ¦   ¦   ¦       ¦               Име и фамилия на консулския служител 
Дата  ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤±               ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
      д д м м г г г г 
                                     Подпис: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  


