НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ:
1. Заявление – специална индивидуална бланка. Цена на бланката – 1 к.д.;
2. 3 ( три) броя снимки с размери 3.5 х 4.5 см., които да съответстват на изискванията в
приложението;
3. Паспортна такса, платима в брой;
4. Фотокопие от предишния паспорт – 3 (три) броя;
5. За лицата до 18 години – копие от акт за раждане – 2 (два) броя;
6. За лицата, които са имали предишни (променени) имена – копие от документа,
удостоверяващ настоящото име – удостоверение за брак, съд, решение за развод;
Важно: Документите се издават на името, под което лицето фигурира в база данни
“Население”
За издаване на паспорт се събират такси, както следва:
За лица до 14 г. – първи паспорт и за лица над 70 г.
За лица до 14 г. – следващ паспорт и за лица от 58 г. до 70 г.
За лица от 14 г. до 58 г.

10+5 к.д.
25+5 к.д.
50+5 к.д.

За издаване на лични карти се събират такси, както следва:
За лица от 14 г. до 16 г. и за лица над 70 год.
За лица от 18 до 58 г.
За лица от 58 до 70 г.

безплатно
10+5 к.д.
7+5 к.д.

За издаване на паспорт с пълномощно са необходими:
1.
2.
3.
4.

Пълномощно – 12 к.д.
4 снимки;
Заявление – специална индивидуална бланка 1 к.д.; + заверка на заявлението – 12 к.д.
2 kопия от предишния паспорт;

Допълнителни изисквания:
1. Всички данни в заявлението се попълват на български език;
2. В графите в които не се посочват данни се записва “не”;
3. Графата ЕГН на родителите не се попълва;
4. Лицата до 14 години не полагат подпис;
5. При лицата до 18 години заявлението се подписва и от двамата родители в съответната
графа.
6. В графата прилагам следните документи не попълвайте т.1.

