
Adı Soyadı

Latince yazılışı
(paspaortuna göre)

Değiştirilmiş
(önceki) isimleri

Doğum tarihi Kimlik №
gün ay yıl.

Doğum yeri ülke
yerleşim birimi 

vatandaşlığı soyu

Diğer vatandaşlıkları dini

Daha önce Bulgar vatandaşlığı var mı: EV  HA       Başlangıç : Bitiş:

Vatanşlık Kararnamesi Tasdik Belgesi № Tarih:

Bulgaristan Cumhuriyeti İkamet İzni
Vatandaşlığa alınma veya vatandaşlık iade talebinde doldurulur
EV HA

İkamet statüsü Verilme tar ver
            uzun süreli / süresiz                                         gün ay yıl.

Yurtdışındaki İkamet İzni Statüsü
Vatandaşlıktan çıkma talebinde doldurulur
EV HA

İkamet statüsü Verilme tar ve
   uzun süreli / süresi                                                            gün ay yıl.

Kimli kartı (pasaport)
seri № Verilme tar ve

Beyan sahibinin kimlik kartının pasaportunun biligileri yazılır

İkamet adresi

ülke ilçe

Şehir (köy) p. kodu

Site, sokak № Bl, gi, da

telefon e-posta

Bulgaristan Cumhuriyeti'ndeki iletişim adresi

Şehir (köy) p. kodu İlçe

Site, sokak № Bl, gi, da

temsilcisi telefon:

BEYANNAME
Vatandaşlık talebi - iade - çıkma için doldurulur:

  Bulgar soylu veya Bulgar vatandaşı ebeveyn.
  Kanun hükmüyle vatandaşlık

  Vatandaşlık iadesi
  Vatandaşlıktan çıkma



Öğrenim seviyesi

Öğrenim durumu: yok              ilk                   orta         kolej lisans           öğrenci /   
                                                                                                               üniversite 

Öğrenim kurumu bölümü

Öğrenim derecesi Mezuniyet yılı

Son çalıştığı işyeri

 Bulgaristan Cumhuriyeti'nde  yurtdışında

işveren işveren:

merkezi merkezi

Site, sokak No Site, sokak №

Blok, giriş, dair Blok, giriş, daire

telefon: telefon:

görevi görevi

Tarih aralığı: Tarih aralığı:

Ebeveynlerine dair bilgiler

 Annesi
Adı soyadı

Doğrum tarihi Kimlik No
gün ay yıl.

Doğum yeri ülke
yerleşim birimi 

vatandaşlığı soyu

Diğer vatandaşlıkları dini

İkamet adresi:
Ülke

Şehir (köy) ilçe

Site, sokak № Bl. gi. da.

 Babası
Adı soyadı

Doğrum tarihi Kimlik No
gün ay yıl.

Doğum yeri ülke
yerleşim birimi 

vatandaşlığı soyu

Diğer vatandaşlıkları dini

İkamet adresi:
Ülke

Şehir (köy) ilçe

Site, sokak № Bl. gi. da.



Medeni durumu

           bekar                       evli    boşanmış            dul            aile hayatı tarzı
                                                                                                                                                               birliktelik

Eşine dair bilgiler

Adı soyadı

Doğrum tarihi Kimlik No
gün ay yıl.

Doğum yeri ülke
yerleşim birimi 

vatandaşlığı soyu

Diğer vatandaşlıkları dini

İkamet adresi:
Ülke

Şehir (köy) ilçe

Site, sokak № Bl. gi. da.

telefon

Çocuklarına dair bilgiler

1. Adı ve soyadı

Doğrum tarihi Kimlik No
gün ay yıl.

Doğum yeri ülke
yerleşim birimi 

vatandaşlığı soyu

Diğer vatandaşlıkları dini

2. Adı ve soyadı

Doğrum tarihi Kimlik No
gün ay yıl.

Doğum yeri ülke
yerleşim birimi 

vatandaşlığı soyu

Diğer vatandaşlıkları dini

3. Adı ve soyadı

Doğrum tarihi Kimlik No
gün ay yıl.

Doğum yeri ülke
yerleşim birimi 

vatandaşlığı soyu

Diğer vatandaşlıkları dini



Kardeşlerine dair bilgiler

1. Adı ve soyadı

Doğrum tarihi Kimlik No
gün ay yıl.

Doğum yeri ülke
yerleşim birimi 

vatandaşlığı soyu

Diğer vatandaşlıkları dini

2. Adı ve soyadı

Doğrum tarihi Kimlik No
gün ay yıl.

Doğum yeri ülke
yerleşim birimi 

vatandaşlığı soyu

Diğer vatandaşlıkları dini

3. Adı ve soyadı

Doğrum tarihi Kimlik No
gün ay yıl.

Doğum yeri ülke
yerleşim birimi 

vatandaşlığı soyu

Diğer vatandaşlıkları dini

Tarih:………………………..20….. yılı. Beyan eden:

şehir:…………………………………..  (………………………………)


