ВИЗОВА АНКЕТА
Внимание! Молим да пишете с главни (голями) букви с химикалка или да е напечатано.
Заявявам, че предоставените от мен сведения в дадената анкета са пълни и достоверни. Аз съм осведомен/а/ за това, че
всякакви лъжливи сведения могат да доведат до отказ за издаване на виза, или анулиране на вече издадена виза, а също така и
към други действия, предвидени в законодателството на Русия. При получаване на визата се задължавам да напусна
територията на Русия в посочения срок на действие на визата. Аз съм информиран/а/, че наличието на виза не дава право за
автоматично влизане в Русия. В случай на отказ за влизане, няма да поставям въпрос за компенсация на възможните загуби.
1. Гражданство (Ако Ви сте имали гражданство на СССР или Русия,
то кога и във връзка с какво сте го изгубили)

7. Цел на влизането (пътуването)

8. Категория и вид на визата
2. Фамилия (по паспорт)

9. Кратност на визата
1

3. Име, други имена, бащино име / презиме (по паспорт)

2

10. Дата на влизане в Русия

Многократна

11. Дата на излизане от Русия

(дд/мм/гг)
4. Дата на раждане (дд/мм/гг)

5. Пол
M

(дд/мм/гг)

12. Колко пъти сте били в Русия?
Ж

6. № на паспорта

Дата на Вашето последно пътуване в Русия? (дд/мм/гг)

Дата на издаване (дд/мм/гг)

Валиден до
(дд/мм/гг)

от

до

13. В кое учреждение отивате? (за туристите – име и референтен № на приемащата туристическа компания, за делови визи – името на
приемащата организация и града, за частни визи – фамилия, име, презиме и домашния адрес на канещото лице)

14. Маршрут (кои населени пунктове ще посетите)

15. Имате ли документ за медицинска застраховка, действителен на територията на Русия?
да

не

Какъв документ?

16. Деца до 16 години и други роднини, вписани във Вашия паспорт и пътуващи с Вас:

не

да

Фамилия, име, дата на раждане (дд/мм/гг), постоянен адрес

17. Други, някога използвани имена (до брака, псевдоними, религиозен сан и др.)
18. Адрес на постоянното Ви местожителство, телефон, факс, E-mail

Място за
фотография
19. Място на раждане (ако сте се родили в Русия, посочете кога и в коя страна сте имигрирали)

20. Месторабота или учебно заведение, длъжност (наименование, адрес, телефон, факс,
E-mail)
Аз съм съгласен/а/, моите персонални данни да
бъдат обработени и предадени в електронен
вид за вземане на решение за издаване на виза.

21. Имате ли понастоящем роднини на територията на Русия? (пълните имена, степен
Дата (дд/мм/гг), личнен подпис

на родство, дата на раждане, постоянен адрес)

