
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на документ за самоличност на български граждани

Вх. номер: До

Вид на услугата:вярно
Снимка 3,5/4,5

обикновена: бърза: експресна:
невярно

ЕГН Вид на искания документ:

лична карта СУМПСвярно невярно

паспорт временен паспорт

дипломатически паспорт служебен открит лист за
преминаване на границатаПодпис: служебен паспорт/ / г.
паспорт за окончателно
напускане на РБДата на раждане моряшки паспорт

вярно невярно

Място на раждане (Град/ело, община, област или държава)

вярно невярно

Име на кирилица (име, презиме, фамилия)

вярно невярно
Име на латиница (име, презиме, фамилия)

Променени имена на кирилица (име, презиме, фамилия)

Променени имена на латиница (име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес (област, община, населено място, бул./ул., номер, вход, етаж, апартамент) вярно невярно

Промяна на постянния адрес

Адрес в чужбина

Друго гражданство: Указ: Пол: М Ж Ръст: Телефон за връзка:

Цвят на очите: черни кафяви сини сиви зелени пъстри

Семейно положение: женен/омъжена разведен(а) вдовец/вдовица неженен/неомъжена
Съпруг(а): ЕГН

Родители: Имена Дата на раждане:

майка

баща

Долуподписаните родители, настойници, попечители или други законни представители,
заявяваме издаването на документ за самоличност.

Имена ЕГН

Дата / / г.

Лична карта № издадена на от МВР подпис

Имена ЕГН

Дата / / г.

Лична карта № издадена на от МВР подпис

Данни за упълномощено лице
Попълва се само, ако заявения/те документ/и за самоличност, ще се получават от упълномощено лице

Имена ЕГН

Дата / / г.
Лична карта № издадена на от МВР подпис на заявителя

Заявявам, че за декларирани от мен неверни денни в това заявление, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

Дата / / г.
подпис на заявителяЛична карта № издадена на от МВР

подпис на служителяИмена на служителя, приел заявлението

http://www.ciela.net?IDNA=1589654529&IDSTR=2122535990&IDITEM=1246611


ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ

Основание за отказа:

ДАТА: ГР. (С.) ПОДПИС:

Имена на служителя, връчил българския личен документ Подпис на служителя
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