
 امضاء مسافر:محل                                                                                                                          

                                                      بلغارستان یزایو تسواخدر رمف

  نمایید. امقدا یلذ اركمد تهیه به نسبتو دهکر توجه یلذ تنکا به مفر تکمیل از قبل لطفاً ممحتر مسافر

 خواهشمند است این فرم را به طور کامل تکمیل فرمایید. .1

 مسافر یا آژانس ثبت نام کننده است. مسئولیت عدم تکمیل فرم یا نقص در تکمیل آن یا هرگونه عدم تطابق اطالعات ذیل با مشخصات مسافرکه منجر به عدم صدور ویزا گردد به عهده .2

 مدارك مورد نیاز

 A4اصل و کپی پاسپورت و کپی تمام صفحات دارای ویزا روی یک برگه  .1

 )تمام رخ، پشت زمینه سفید( 5/3*5/4یک قطعه عکس  .2

 میلیون تومان به زبان انگلیسی به همراه مهر و امضای بانک و نام شخص 10ماهه با موجودی  3گواهی بانکی حداقل  .3

  A4برگه  یک کپی تمام صفحات شناسنامه هرکدام روی .4

 گواهی شغلی روی سربرگ با مهر .5

 ارائه کلیه مدارك مبنی بر علت رد شدن ویزا از سفارت سایر کشورهای اروپایی .6

 مشخصات فردی مسافر

 و نام خانوادگی :                                 نام .1

 و نام خانوادگی قبلی مسافر: نام .2

 ⃝بیوه               ⃝مطلقه            ⃝متاهل        ⃝وضعیت تاهل: مجرد .3

4.  
 مادر: و نام خانوادگینام  .5

 محل تولد:     نام  و نام خانوادگی همسر:                                                   تاریخ تولد:                                       .6

 تاریخ تولد:                                                نام و نام خانوادگی فرزند اول: .7

 دگی فرزند دوم::                                               تاریخ تولد:نام و نام خانوا .8

 نام و نام خانوادگی فرزند سوم::                                              تاریخ تولد: .9

 آدرس دقیق منزل: .10

 اره تلفن همراه:شم .11

 شماره تلفن منزل: .12

 آدرس ایمیل: .13

 دقیق عنوان نمایید:شغل کنونی خود را با سمت  .14

 آدرس محل کار و نام دقیق شرکت) برای دانش آموزان نام و ادرس محل تحصیل الزم است( .15

 
 شماره تلفن محل کار: .16

 . ...... بوده است............................................. تا ........................................مدت اعتبار ویزای بلغارستان از.........     ⃝خیر     ⃝ بله آیا در طول سه سال گذشته ویزای بلغارستان داشته اید؟ .17

از کدام کشور و به چه علتی رد شده است؟ )ارائه کلیه مدارك مبنی بر علت آن جهت اخذ ویزای   ⃝خیر             ⃝آیا تاکنون درخواست ویزای شما از کشوری رد شده است؟ بله .18

 بلغارستان الزم می باشد(

 سال اخیر به چه کشورهایی سفر داشته اید؟ 5در  .19

 می باشند، اطالعات آنان را وارد نمائید. CH-EEA-EUدرصورتی که اقوام یا نزدیکان شما شهروند  .20

 وادگی:                            تاریخ تولد:                           ملیت:نام و نام خان

 :ID CARDشماره پاسپورت یا 

 ⃝غیره                    ⃝نوه                        ⃝فرزند                  ⃝دگی با شما: همسر نسبت خانوا

  )درصورت دارا بودن شماره مجوز اقامت............................. و مدت اعتبار آن..................................... می باشد(  ⃝خیر        ⃝بله ؟یدرا دار ییگرد رکشو قامتا یاآ .21


