ПРЕИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ
Българските паспорти, издадени след влизането в сила на 1 април 1999 г. на
Закона за българските документи за самоличност, следва да бъдат преиздадени.

Необходими документи:
1. Заявление – специална оригинална бланка, която се закупува в Генералното
консулство ( цена на бланката - 1 к.д. )
2. Три цветни снимки – анфас, 3.5 х 4.5 см. на сив или светлосин фон;;
3. Паспортна такса, платима в брой, money order или certified cheque на името
на Генералното консулство;
4. Фотокопие от предишния паспорт – 2 броя
5. За лицата до 18 г. – копие от акт за раждане – 2 броя;
6. За лицата, които са имали предишни (променени) имена – копие от
документа, удостоверяващ настоящето име ( напр. удостоверение за брак;
съд, решение за развод)
Важно: Документите се издават на името, под което лицето фигурира в база данни
“Население”.
За преиздаване на паспорт се събират такси както следва:
- за лица до 14 г. (първи паспорт) и за лица над 70 г. – 15 к.д.;
- за лица до 14 г. (следващ паспорт) и за лица от 58 до 70 г. –30 к.д;
- за лица от 14 до 58 г. – 55 к.д.
За преиздаване на лични карти се събират такси както следва:
- за лица от 14 г. до 16 г. и за лица над 70 г. – безплатно
- за лица от 14 до 16 г. 12 к.д;
- за лица от 18 до 58 г. – 15 к.д.;
- за лица от 58 до 70 г. – 11 к.д.
Допълнителни изисквания за попълване на заявлението:
- Всички данни в заявлението се попълват на български език, на
пишеща машина или четливо, с ръкопечатни букви, с химикалка (
а не с фулмастер или мастило)
- В графите, в които не посочвате данни се записва “не”
- Графата “ЕГН на родителите” не се попълва
- Лица до 14 г. не полагат подпис
- При лица до 18 г. заявлението се подписва и от двамата родители в
съответната графа (в долната част на стр. 2 от заявлението)
- В графата “ Прилагам следните документи” (стр.3) не попълвайте т.1
- В графата “служебна информация” на стр. 3 от заявлението
изписвате: “ Нямам претенции към изписване на имената” или “Моля
имената да бъдат изписани: ...” Подписвате се под този текст.
- Подписът на гражданина под снимката в жълтото поле в
заявлението се полага в консулството пред длъжностното лице с
черен тънък фулмастер тип ‘permanent’. Този подпис трябва да
съответствува на подписа в канадските документи за
самоличнист.

