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Ambasciata d’Italia 

Sofia 

Harmonised application form/Хармонизиран образец на заявление 

 Application for Schengen Visa/Заявление за издаване на шенгенска виза 

 This application form is free/Безплатен образец 

 

1          

Family members of EU, EEA or CH citizens shall not fill in fields no.21, 22, 30, 31 and 32 (marked 

with*). 

Членовете на семейството на граждани на ЕС, ЕИЗ или Конфедерация Швейцария  не 

попълват полета № 21, 22, 30, 31 и 32 (посочени със звездичка (*)). 

Fields 1-3 shall be filled in in accordance with the data in the travel document. 

Полета от 1 до 3 се попълват съобразно посочените данни в документа за задгранично 

пътуване.  

1. Surname (Family name) / Фамилно име: FOR OFFICIAL USE ONLY 

Date of application: 

Application number: 

2. Surname at birth (Former family name(s)) / Фамилно име по 

рождение (предишно/и фамилно/и  име/на):  

3. First name(s) (Given name(s)) / Собствено(и) име(на):  

                                                 
1 No logo is required for Norway, Iceland, Liechtenstein and Switzerland. 

 Логото не се прилага за Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария. 

FOTOGRAFIA 
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4. Date of birth 

(day-month-year) / Дата 

на раждане (ден-месец-

година): 

5. Place of birth / Място 

на раждане: 

6. Country of birth / 

Държава на раждане: 

7.Current 

nationality / 

Настоящо 

гражданство: 

Nationality at 

birth, if different 

/ Гражданство 

по рождение, 

ако е различно: 

Other 

nationalities /  

Друго 

гражданство: 

Application lodged at: 

□ Embassy/consulate 

□ Service provider 

□ Commercial 

intermediary 

8. Sex / Пол: 

□ Male / Мъжки  

□ Female / Женски 

9. Civil status / Семейно положение: 

□ Single / Неженен (неомъжена)  □ Married / 

Женен (омъжена) □ Registered Partnership / 

Регистрирано партнъорство □ Separated / 

Разделен(а)  □ Divorced / Разведен(а) □ 

Widow(er) / Вдовец (вдовица) □ Other 

(please specify) / Друго (да се посочи): 

□ Border (Name): 

…………………………

……………… 

□ Other: 

10. Parental authority (in case of minors) /legal guardian (surname, first 

name, address, if different from applicant’s, telephone no., e-mail address, 

and nationality) / Лице, упражняващо родителските права (при 

малолетни/непълнолетни) /законен настойник: фамилно име, 

собствено име, адрес (ако е различен от този на кандидата), 

телефонен номер, електронна поща, гражданство: 

File handled by: 

11. National identity number, where applicable / Национален 

идентификационен номер, където е приложим: 

Supporting documents: 

□ Travel document 

□ Means of subsistence 

□ Invitation 

12. Type of travel document / Вид документ за задгранично пътуване: 

□ Ordinary passport / Обикновен паспорт □ Diplomatic passport / 

Дипломатически паспорт □ Service passport / Служебен паспорт 

□ Official passport / Официален паспорт □ Special passport / 

Специален паспорт 

□ Other travel document (please specify) / Друг документ за 

задгранично пътуване (да се посочи): 
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13. Number of 

travel document 

/ Номер на 

документа за 

задгранично 

пътруване: 

14. Date of issue / 

Дата на издаване: 

15. Valid until / 

Валиден до: 

16. Issued by 

(country) /  

Издаден от 

(страна): 

□ TMI 

□ Means of transport 

□ Other: 

Visa decision: 

□ Refused 

□ Issued: 

□ A 

□ C 

□ LTV 

□ Valid: 

From: 

Until: 

17. Personal data of the family member who is an EU, EEA or CH citizen 

if applicable / Лични данни на члена на семейството на гражданин на 

ЕС, ЕИЗ или Конфедерация Швейцария, ако са приложими 

Surname (Family name) / Фамилно 

име: 

First name(s) (Given name(s)) / 

Собствено(и) име(на): 

Date of birth 

(day-month-year) / Дата 

на раждане (ден-месец-

година): 

Nationality /  

Гражданство: 

Number of travel 

document or ID card / 

Номер на документа 

за задгранично 

пътруване или на 

личната карта: 

18. Family relationship with an EU, EEA or CH citizen if applicable / 

Роднинска връзка с гражданина на ЕС, ЕИЗ или Конфедерация 

Швейцария, ако е приложима: 

□ spouse / съпруг(а) □ child / дете □ grandchild / внук (внучка) □ 

dependent ascendant / роднина по възходяща линия на издръжка на 

лицето 

□ Registered Partnership / Регистрирано партнъорство □ other / друго: 

19. Applicant's home address and e-mail address / 

Домашен адрес и електронна поща на кандидата: 

Telephone no. / 

Телефонен(теле

фонни) номер(а): 

20. Residence in a country other than the country of current nationality / 

Пребиваване в държава, различна от държавата на настоящо 

гражданство: 

□ No / Не 

□ Yes. Residence permit or equivalent / Да. Разрешение за пребеваване 

или равностоен документ ………………… No./№ …………………….. 

Valid until / Валиден до ………………… 
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*21. Current occupation / Настояща професия: Number of entries: 

□ 1 □ 2 □ Multiple 

Number of days: 

* 22. Employer and employer’s address and telephone number. For 

students, name and address of educational establishment / Работодател, 

адрес и телефонен номер. За студент – име и адрес на учебното 

заведение: 

23. Purpose(s) of the journey / Цел на пътуването: 

□ Tourism / Туризъм □ Business / Служебно пътуване □ Visiting family 

or friends / Посещение на роднини или приятели □ Cultural / Култура 

□ Sports / Спорт □ Official visit /Официално посещение □ Medical 

reasons / Медицински причини □ Study / Обучение □ Airport transit / 

Летищен транзит □ Other (please specify) / Друго (да се посочи): 

24. Additional information on purpose of stay / Допълнителна 

информация относно целта на престоя: 

 

25. Member State of main destination 

(and other Member States of 

destination, if applicable) / Държава-

членка на основна дестинация на 

пътуването (и други държави-

членки на дестинации, ако е 

приложимо): 

 

26. Member State of first entry / 

Държава-членка на първо 

влизане: 

27. Number of entries requested / Брой искани влизания: 

□ Single entry / Еднократно □ Two entries / Двукратно □ Multiple 

entries / Многократно 

Intended date of arrival of the first intended stay in the Schengen area / 

Планирана дата на пристигане на първия планиран престой в 

Шенгенското пространство:  

Intended date of departure from the Schengen area after the first intended 

stay / Планирана дата на отпътуване от Шенгенското пространство 

след първия планиран престой: 
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28. Fingerprints collected previously for the purpose of applying for a 

Schengen visa / Предходно снемане на пръстови отпечътъци с цел 

кандидатстване за шенгенска виза: □ No / Не □ Yes / Да. 

Date, if known / Дата, ако е известна …………………….. Visa sticker 

number, if known / Номер на визовия стикер, ако е известен 

………………………………………………………… 

 

 

29. Entry permit for the final country of destination, where applicable / 

Разрешение за влизане в държавата – крайна дестинация, където е 

приложимо: 

Issued by / Издадено от………………………………..Valid from / 

Валидно от……………………until / до…………………… 

 

* 30. Surname and first name of the inviting person(s) in the 

Member State(s). If not applicable, name of hotel(s) or temporary 

accommodation(s) in the Member State(s) / Фамилно име и собствено 

име на канещите лица в държавата(ите)-членка(и). В противен 

случай, име на хотела(ите) или временните адреси в държавата(ите)-

членка(и): 

 

Address and e-mail address of 

inviting 

person(s)/hotel(s)/temporary 

accommodation(s) / Адрес и 

електронна поща на 

канещото(ите) лице(а) / 

хотел(и)/временен(ни) адрес(и): 

Telephone no. / Телефонен номер: 
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*31. Name and address of inviting company/organisation / Име и адрес 

на канещото дружество/организация: 

 

Surname, first name, address, 

telephone no., and e-mail address of 

contact person in 

company/organisation / Фамилно 

име, собствено име, адрес, 

телефонен номер и електронна 

поща на лецето за контакт в 

дружеството/организацията: 

Telephone no. of 

company/organisation / 

Телефонен номер на 

дружеството/организацията: 

*32. Cost of travelling and living during the applicant’s stay is covered / 

Разходите за пътуване и за издръжка по време на престоя на 

кандидата се покриват: 

□ by the applicant himself/herself / от 

самия кандидат 

Means of support / Средства за 

издръжка: 

□ Cash / В брой 

□ Traveller’s cheques / Пътнически 

чекове 

□ Credit card / Кредитна карта 

□ Pre-paid accommodation / 

Предплатено настаняване 

□ Pre-paid transport / Предплатен 

транспорт 

□ Other (please specify) / Друго (да се 

посочи): 

□ by a sponsor (host, company, 

organisation), please specify / 

от гаранта (домакин, 

дружество, организация), да 

се посочи: 

…….□ referred to in field 30 

or 31 / посочено в поле 30 или 

31  …….□ other (please 

specify) / друго (да се посочи): 

Means of support / Средства за 

издръжка: 

□ Cash / В брой 

□ Accommodation provided / 

Предоставено настаняване 

□ All expenses covered during 

the stay / Всички разходи по 

време на престоя са покрити 

□ Pre-paid transport / 

Предлатен транспорт 

□ Other (please specify) / 

Друго (да се посочи): 
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I am aware that the visa fee is not refunded if the visa is refused. 

Известно ми е, че платената такса не подлежи на възстановяване в случай на отказ за издаване на виза. 

Applicable in case a multiple-entry visa is applied for: 

Приложимо при кандидатстване за виза за многократно влизане: 

I am aware of the need to have an adequate travel medical insurance for my first stay and any subsequent visits 

to the territory of Member States. 

Известно ми е, че трябва да имам подходяща медицинска застраховка за пътуване в чужбина по време 

на първия ми престой и при следващите посещения на територията на държавите-членки. 

I am aware of and consent to the following: the collection of the data required by this application form and the 

taking of my photograph and, if applicable, the taking of fingerprints, are mandatory for the examination of the 

application; and any personal data concerning me which appear on the application form, as well as my 

fingerprints and my photograph will be supplied to the relevant authorities of the Member States and processed 

by those authorities, for the purposes of a decision on my application. 

Известно ми е и приемам, че събирането на изисканите данни в този образец, вземането на снимка и, ако 

е необходимо, снемането на пръстовите отпечатъци са задължителни за разглеждането на молбата за 

издаването на виза и, че моите лични данни, посочени в настоящото заявление, както и моите пръстови 

отпечатъци и снимка, ще бъдат предадени на компетентните органи на държавите-членки, които ще ги 

обработват с цел взимане на решение по молбата ми. 

Such data as well as data concerning the decision taken on my application or a decision whether to annul, revoke 

or extend a visa issued will be entered into, and stored in the Visa Information System (VIS) for a maximum 

period of five years, during which it will be accessible to the visa authorities and the authorities competent for 

carrying out checks on visas at external borders and within the Member States, immigration and asylum 

authorities in the Member States for the purposes of verifying whether the conditions for the legal entry into, 

stay and residence on the territory of the Member States are fulfilled, of identifying persons who do not or who 

no longer fulfil these conditions, of examining an asylum application and of determining responsibility for such 

examination. Under certain conditions the data will be also available to designated authorities of the 

Member States and to Europol for the purpose of the prevention, detection and investigation of terrorist offences 

and of other serious criminal offences. The authority of the Member State responsible for processing the data is: 

Тези данни, както и данните, касаещи решението по молбата за издаване на виза или евентуалното 

анулиране, оттегляне или удължаване на валидността на издадена виза, ще бъдат въведени и 

съхранявани в информационната визова система (VIS) за период не по-дълъг от пет години, през който 

ще бъдат достъпни за компетентните органи по визовите въпроси, за органите, отговарящи за проверката 

на визите по външните граници и в държавите-членки, и за компетентните власти по имиграционните и 

бежанските въпроси в държавите-членки с цел проверка за спазването на условията за правомерно 

влизане, временно и трайно пребиваване на територията на държавите-членки, за идентифицирането на 

лица, които не отговарят или не отговарят вече на тези условия, и за разглеждане на молби за убежище 

и за определяне на компетентния орган за такова разглеждане. При определени условия данните ще 

бъдат достъпни и за посочените от държавите-членки органи, както и за Европол с цел да бъдат 

предотвратени, установени и разследвани терористични актове и други сериозни престъпления. Органът 

на държавата-членка, отговарящ за обработката на личните данни е: Il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione internazionale (Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma, www.esteri.it). 
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I am aware that I have the right to obtain, in any of the Member States, notification of the data relating to me 

recorded in the VIS and of the Member State which transmitted the data, and to request that data relating to me 

which are inaccurate be corrected and that data relating to me processed unlawfully be deleted. At my express 

request, the authority examining my application will inform me of the manner in which I may exercise my right 

to check the personal data concerning me and have them corrected or deleted, including the related remedies 

according to the national law of the Member State concerned. The national supervisory authority of that 

Member State [contact details: 

Информиран съм относно правото си да получа във всяка една държава-членка уведомление за личнте 

данни на мое име, регистрирани във VIS и посочване на държавата-членка, която ги е въвела, също и 

относно правото си да изисквам неточни данни във връзка с личните данни на мое име да бъдат 

поправени и тези от тях, които са обработени неправомерно, да бъдат изтрити. По мое изрично искане 

органът, който разглежда молбата ми, ме информира относно начина, по който да упражня правото си 

да проверявам личните данни на мое име и да ги поправям или изтрия, както и относно предвидената 

процедура по обжалване с тази цел от националната правна система в заинтересованата държава-членка. 

Националните органи за контрол на тази държава-членка [контакти: il Garante per la Protezione dei Dati 

Personali (Piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma, www.garanteprivacy.it)] will hear claims concerning the 

protection of personal data. / са компетентни по разглеждането на оплакванията в областта на защита на 

личните данни. 

I declare that to the best of my knowledge all particulars supplied by me are correct and complete. I am aware 

that any false statements will lead to my application being rejected or to the annulment of a visa already granted 

and may also render me liable to prosecution under the law of the Member State which deals with the 

application. 

Заявявам, че доколкото ми е известно всички предоставени от мен данни са пълни и точни. Известно ми 

е, че заявяване на невярна информация води до отхвърляне на молбата ми или до прекратяване на вече 

издадената ми виза, и че може да доведе до правни действия според правната система на държавата-

членка, обработваща молбата.   

I undertake to leave the territory of the Member States before the expiry of the visa, if granted. I have been 

informed that possession of a visa is only one of the prerequisites for entry into the European territory of the 

Member States. The mere fact that a visa has been granted to me does not mean that I will be entitled to 

compensation if I fail to comply with the relevant provisions of Article 6(1) of Regulation (EU) No 2016/399 

(Schengen Borders Code) and I am therefore refused entry. The prerequisites for entry will be checked again on 

entry into the European territory of the Member States. 

Ангажирам се да напусна територията на държавите-членки преди изтичането на визата, ако такава е 

издадена. Информиран съм, че притежанието на виза е просто едно от необходимите условия, за да вляза 

на европейската територия на дръжавите-членки. Издаването на виза само по себе си не ми дава право 

на обезщетение, в случай че не отговарям на условията по чл. 6, ал. 1 от регламент ЕС №  2016/399 

(Кодекс на шенгенските граници), и ми бъде отказано влизане. Спазването на условията за достъп се 

проверява още при самото влизане в европейската територия на държавите-членки.   

Place and date / Място и дата: Signature / Подпис: 

(signature of parental authority/legal guardian, if 

applicable) / (подпис на лицето, упражняващо 

родителските права/настойника, ако е приложим): 

 


