BULGARİSTAN VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eksiksiz bir şekilde doldurulmuş vize başvuru formu
1 adet biyometrik fotoğraf
En az 1 yıl geçerli pasaport. Pasaportun ilk veriliş tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
18 yaşından küçükleri için anne ve baba tarafından imzalanmış noter tasdikli muvafakatname.
Vize istediğiniz tarihleri kapsayacak şekilde düzenlenmiş seyahat sağlık sigortası.
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Pasaportun ve daha önce aldığınız vizelerin fotokopileri
Gidiş amacınıza göre davetiye ve otel rezervasyonu.
Seyahatiniz boyunca masrafları nasıl karşılayacağınızı gösteren belgeler.
Gayrimenkul tapularınız ve yatırım hesaplarınızın fotokopileri.

NOT: Vize ücreti olarak İş Bankası Bulgaristan Baş Konsolosluğu hesabına 60.00 Euro yatırılarak alınan
dekont vize evraklarına eklenmelidir.
NOT: Red cevabı gelen pasaportlarda bankaya yatırılan 60.00 Euro konsoloslukça geri iade
edilmeyecektir.
Ayrıca aşağıda belirtilen kategorilerden hangisinde yer alıyorsanız lütfen belirtilen belgeleri
başvuru formuyla birlikte teslim edin.
Şirket Sahipleri;
•
•
•
•

Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi
Vergi levhası fotokopisi
Ticaret sicil gazetesi ilanı fotokopisi
İmza sirküleri fotokopisi

Bulgaristan’da Ortaklığı Bulunanlar;
•
•
•
•
•

Kişinin şirkete ortaklığını gösteren belge
Şirketin güncel faaliyet belgesi
Şirketin kira kontratı
Şirketin Bulgaristan’da maddi yükümlülükleri olmadığını gösteren belge
Kişinin Türkiye’de yaptığı işe göre istenen belgelerin tümü

TIR Şoförleri;
•
•
•
•
•

Şirketin Bulgaristan’da taşımacılık yapabileceğini gösteren, Bulgaristan resmi
makamlarından alınan belge
Şirketin güncel şoför listesi
Sürücünün uluslararası sürücü belgesinin fotokopisi
SGK işe giriş bildirgesi ve hizmet dökümü
Şirketin vergi levhası, ticaret sicil gazetesi ilanı, imza sirküleri ve güncel faaliyet belgesi

Maaşlı Çalışanlar;
•
•
•
Emekliler;

İşveren mektubu ve/veya izin onayı
SGK işe giriş bildirgesi ve SGK hizmet dökümü
Düzenli gelirinizi kanıtlayan belgeler (Maaş bordrosu)

•

Emekli maaşını kanıtlayan belge (banka hesap özeti, emekli cüzdanı veya SGK’dan belge)

Çiftçiler;
•

Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçilik belgesi

Bulgaristan Vatandaşı Aile Üyeleri;
•
•

Bulgaristan vatandaşı olan kişinin vatandaşlığını kanıtlayan belgelerin fotokopisi
3 isim denklik belgesi

•
•

Varsa, gidilecek ülkenin vizesinin fotokopisi
Başvuru sahibi vize olmadan giriş yapabiliyorsa, gittiği ilkeye ziyaret amacını gösteren
belge (davetiye, otel rezervasyonu, tapu, öğrenci belgesi, doğum belgesi, ticaret
yapıldığını kanıtlayan belgeler vb.)
Gideceği ülkeye gidiş amacını belirten dilekçe

Transit;

•
Öğrenciler;
•

Öğrenci belgesi

Memurlar;
•
•

İdareden alınan, memur olarak çalıştığını gösteren onaylı yazı
Son 3 aylık maaş dökümü

Tedavi Amaçlı Gidenler;
•

Bulgaristan’daki hastane/doktor tarafından onaylanmış, tedavisini ve kalacağı gün sayısını
belirten belge

Araştırma / Eğitim / Kültürel / Spor;
•
•
•
•

Bulgaristan’daki kurumdan gönderilen, gidecek kişilerin isimlerinin de bulunduğu
davetiye
Türkiye’deki kurumdan, yetkili tarafından onaylanmış, gidecek kişilerin isimlerinin
bulunduğu, gidiş amacını belirten dilekçe
Proje kapsamında gidecekler için, proje protokolünün fotokopisi
Kişilerin mesleklerine göre istenen evrakların tümü

