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 يبلغار اسناد هويتي  ) فصل يك

 مقررات عمومي : بخش اول

 ) 1( ماده

 .را تعيين مي كند  ي بلغاريهويتاسناد  اين قانون شرايط و ترتيب صدور ، استفاده و نگهداري  - 1بند 

و   وزارت حمل و نقل ، وزارت دفاع ، صادر گردد كشوربايد توسط وزارت بلغاري  شناسايي مدارك  - 2بند 

 .اين قانون به آنها داده است كهشوراي وزيران، با توجه به شايستگي  آژانس دولتي پناهندگان در

استفاده و تحميل محدوديت هاي ديگر مربوط به  امتناع از صدور سند شناسايي بلغاري، لغو و - 3بند 

 .دگرد تعيينبايد توسط اين قانون  رينگهدا

 .مدارك شناسايي بلغاري اموال دولت خواهد بود )2( ماده

 )3( ماده

از طريق اطالعات موجود در را اسناد شناسايي بلغاري بايد هويت و در صورت لزوم ،تابعيت شخص  -1بند 

 .گواهي نمايدآنها 

بوسيله اسناد جايگزين مشخص شده توسط اين هويت شهروندان جمهوري بلغارستان مي تواند   -2بند 

 .گواهي شودقانون نيز 

مندرج به ترتيب و شرايطي اسناد ديگر همچنين توسط د شهروندان بلغاري همچنين مي توان هويت -3بند 

 .تصديق شود درقانون

 )4( ماده

 .شناسايي داشته باشدسند  ددارهر شهروند بلغاري حق  -1بند 

سند شناسايي به ترتيب و شرايط  ددارانقلمرو جمهوري بلغارستان ، حق در  مقيمخارجي اتباع  -2بند 

 .داشته باشندقانون را  تعيين شده در

 لغو و يا ،امتناع از صدورحق  به ترتيب و شرايطي كه در قانون تعيين شده استح الصذيمرا جع  -3بند 

 .را ندارندسايي بلغاري بازداشت اسناد شنا
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بايد شخصا انجام شود و  افراد بالغ تحت تكفلو  صغار مميزبراي  بلغاري صدور مدارك شناسايي) 5( ماده

 .قانوني آنها دگانتوسط نماينل افراد تحت تكفسال سن و  16متر ازكبراي افراد 

را گواهي هويت خود قانون  ح تعيين شده توسطالصذينهادهاي  موظفند با درخواستشهروندان  )6( ماده

 .نمايند

 )7( ماده

شهروندان، دارندگان مدارك شناسايي بلغاري ، موظف به حفاظت از آنها در برابر آسيب ، تخريب و يا  -1بند 

 .ندستفقدان ه

ر وزارت كشوواحد هاي آن به  تسليمبه موظف پيدا كرده است يك سند شناسايي را كه  يشهروند -2بند 

 .است

 )8( ماده

 : نگهداري شودافراد زير دارك شناسايي بايد توسط م -1بند 

 آنها صادر شده است ؛ براي ي كهافراد -1

 دارند ؛ مسئوليتآنها پدر و مادر يا قيم افراد نابالغ كه در قبال -2

 افراد تحت تكفلنمايندگان قانوني  -3

 .يقانونمجاز  مقامات -4

روز ، اين  3، ظرف   ندافراد موظف، ، سرقت و يا تخريب سند شناسايي بلغاري گم كردندر صورت  -2بند 

 .نمايند اعالمكشور به نزديكترين دفتر وزارترا  اتفاق

كه برابرقانون پناهندگي سياسي  ،داردخارجي اتباع  اشاره به سند شناسايي 2بند  موضوعهنگامي كه  -3بند 

 درمربوطه  يخدماتواحد  ،هستند يا دريافت كرده اند پناهندگيدريافت و پناهندگي اجتماعي در حال 

 .اطالع دهد مربوطواحد پناهندگان و يا نزديكترين  به دايرهوزارت كشور بايد بالفاصله 

 )٩( ماده

فرد  ،،جنس، تابعيت و يا تغييرات اساسي و دائمي تصوير يشهروند تاييكتغيير نام ، كد  در صورت  -���١ 

 .است روز 30موظف به اخذ مدارك شناسايي جديد ظرف مدت 
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به طور دائم ساكن در جمهوري كه خارجي اتباع  كارت شناسايي، كارت تغيير آدرس دائمي  -2بند 

 روز 30عيت بشردوستانه بايد ظرف مدت قومخارجي با اتباع پناهنده و كارت افراد  ،كارتهستندبلغارستان 

 .عوض شود

 .دوبازگردانده  شبايد قبلي مدرك ،  شناسايي جديد مدركبراي صدور  -3بند 

 : عودت داده شود  صدورواحد به در شرايط زير مدارك شناسايي بلغاري بايد  )10( ادهم

 مرگ دارنده ؛ -1

 از دست دادن تابعيت بلغاري ؛ -2

 ؛ اثبات غير عادي بودن مدرك -3

 .صدور يا استفاده مبناي  منتفي شدن -4

سند شناسايي كردن واگذار  استفاده و ياهمچنين ، گرو دادن يا پذيرفتن بعنوانهيچ كس حق  )11( ماده

 .ندارد يگريدبه شخص را بلغاري 

 )12( ماده

روز  60، ظرف مدت ندايالت ديگر موظف مدارك شناسايي صادر شده توسطداراي شهروندان بلغاري ،  -1بند 

 .دهنداطالع  مقامات صالحيت دار بلغارستان به كتبا ،  تحصيل مدركاز 

 ارتباط باكشور ديگر ، در  مقامات صادر شده توسط مدارك شناسايي دارايشهروندان بلغاري   -2بند 

 .گواهي نمايند هويت خود را با مدارك شناسايي بلغاري ندموظف نهادهاي دولتي بلغاري ،

 انواع مدارك شناسايي بلغاري : بخش دوم

 )13( ماده

 :شود  صادر يبلغاربراي شهروندان مدارك شناسايي زير بايد  -1بند 

 كارت شخصي ؛ -1

 ، كارت هويت نظامي  ي، گذرنامه رسمي ، گذرنامه ملوان يپلماتيكگذرنامه دگذرنامه ،  -2

 .گواهينامه رانندگي  -3

 :صادر شودراي شهروندان بلغاري نيز بايد ببه شرح زير مدارك جايگزين گذرنامه  -2بند 
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 گذرنامه موقت ؛ -1

 مرز عبور ؛  -2

 .موقت براي خروج از جمهوري بلغارستان كارت  -3

انجام  2و  1 هاي  بند نامبرده درتوسط هر يك از اسناد  شهروندان بلغاري مي تواند احراز هويت - 3بند 

 .شود

 : صادر شود جمهوري بلغارستان ي مقيمخارجي ها رايمدارك شناسايي زير بايد ب )14( ماده

 خارجي در جمهوري بلغارستان ؛اقامت پيوسته براي اتباع كارت  -1

 ؛كارت اقامت دائم براي اتباع خارجي در جمهوري بلغارستان   -2

 اتحاديه اروپا ؛ از خانواده يك شهروند يبراي عضواقامت كارت   -2

 كارت براي يك پناهنده ؛-3

 پناهندگان در كارت ؛ پناهندگان و گواهي موقتگواهي موقت   -4

 گواهي براي سفر به خارج از كشور براي يك پناهنده ؛ -5

 گواهي نامه براي سفر به خارج از كشور براي يك شخص بدون تابعيت ؛ -6

 گواهي موقت براي ترك جمهوري بلغارستان ؛ -7

 كارت موقت براي يك خارجي ؛ -8

 بلغارستان ت يك خارجي به جمهوريبازگش گواهي نامه براي  -9

 بشردوستانه ؛ بر اساس قوانينخارجي يك  برايكارت  -10

 موقت ؛ مايتخارجي با ح گواهي براي يك -11

 شردوستانهر اساس قوانين بخارجي باتباع به خارج از كشور  تفراسمگواهي براي   -12

كنسولي و يا در  ديپلماتيك يانمايندگي يك  مستخدمبه عنوان داراي اعتبار نامه خارجي، اتباع كارت  -13

 .جمهوري بلغارستانقلمرو دفتر مركزي در  دارايسازمان بين المللي 

 لغو )15( ماده

 داده در مدارك شناسايي بلغارياقالم :  سوم بخش

 )16( ماده

 :زير باشدحاوي اطالعات شخصي الزم بشرح مدارك شناسايي بلغاري بايد  -1بند 

 نام ؛ -1

 تاريخ تولد ؛ -2

 ؛)  اتباع خارجي يا شماره شخصي( يشهرونديكتاي كد  -3
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 جنس ؛ -4

 تابعيت -5

واهي  ،پناهندهمسافرت به خارج يك ، گواهي نامه  يو ملوان رسمي ، ديپلماتيكگذرنامه در گذرنامه،  -2بند 

 ركشور يك خارجي بخارج از كشور يك شخص بدون تابعيت و گواهي براي سفر به خارج از نامه مسافرت به 

 فردبايد داده هاي زيست سنجي مربوط به ،   16ماده  1مذكور در بند  اقالم، به  قوانين بشردوستانهاساس 

 .دشو اضافهنيز 

 .باشدزبان بلغاري و انگليسي نوشته شده  بهبايد  1اقالم مذكور در بند   -3بند 

را  اقامت بلند مدت در جمهوري بلغارستانبايد به روشني  ( PNF ) ي يك خارجيناسايش شماره -4بند 

 .مشخص شود شوراي وزيران شكل گيري آن بايد توسطنحوه  .گواهي نمايد

 )17( ماده

 .درخواست تقديم نمايند صالح مراجعبه  فراد بايداشناسايي بلغاري سند براي صدور   -1بند 

داده هاي  مسئول دريافتكه  يدر حضور مقام مجازمتقاضي بايد شخصا توسط  درخواست  -2بند 

 .دشوامضا  است، قانونپيش بيني شده در بيومتريك 

 .حضور داشته باشدبايد  در اين قانون ، شخص مذكوربراي گرفتن داده هاي بيومتريك،   -3بند 

 :اقالم زير باشد درخواست براي صدور اسناد هويت بلغاري بايد شامل) 18( ماده

 ؛و نام خانوادگينام  -1

 تولد ؛ تاريخ -2

 محل تولد ؛ -3

 جنس ؛ -4

 ؛ يشهرونديكه كد  -5

 ؛ تابعيت -6

 ؛ يافتهتغيير نام هاي -7

 نام مستعار ؛ -8

 ديگر ؛موجود  تابعيت -9

 رنگ چشم ؛ -10

 ؛ قد -11

 عالئم خاص ؛- 12
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 آدرس دائمي ؛ -13

 آدرس فعلي ؛ -14

 ؛ تحصيالت-15

 ؛ شغل -16

 ؛ كارمحل  -17

 علمي ؛رتبه علمي و درجه  -18

 وضعيت تاهل؛ -19

 تلفن ؛ -20

 .و قبليفعلي  شده تعداد مدارك شناسايي صادر -21

 )19( ماده

معادل و  دونوشته ش  زبان بلغاري بهشهروندان بلغاري در اسناد هويت بلغاري بايد  نام و محل تولد   -1بند 

 .رونويسي شود شوراي وزيران با توجه به قوانين مصوبآن ها انگليسي 

بايد به ترتيب زير نوشته شده بلغاري شهروندان بلغاري در مدارك شناسايي  و نام خانوادگينام   -2 بند

 .نام پدر نام خانوادگي ، نام ،: است

همان  دونام و نام پدر بايد بدون اختصارات نوشته ش در مدارك شناسايي بلغاري ، نام خانوادگي ،  -3بند 

 .نوشته شده است ارائه شدههويتي طور كه در اسناد 

 )20( ماده

 .باشندبلغاري بايد قابل خواندن توسط ماشين  يهويت مدارك -1بند 

 : باشدخواندن اطالعات زير بايد قادر به ماشين  -2بند 

 نوع سند ؛ -1

 سند ؛كننده در اص اداره-2

 صاحب سند ؛هاي و ديگر نام  خانوادگي نام -3

 سند ؛ شماره -4

 صاحب سند ؛ تابعيت -5

 سند ؛ صاحبتاريخ تولد  -6

 سند ؛ صاحبجنس  -7

 تاريخ انقضاي سند ؛ -8
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 ؛ شناسايي اتباع خارجهشهروندان يا شماره يكه كد  -9

 .قفو اقالم يداده ها يكنترلرمز  -10

 ي قسمت قابل ديدن اسناد هويتيداده ها اماشين بايد بتوسط قابل خواندن  ي قسمتداده ها -3بند 

 .اشته باشدقت دمطاب

نمونه واحد گواهينامه هاي كه با رانندگي  گواهينامه هايبايد براي ن 3و  2، 1 بند هايمندرجات  -4 بند 

 .رانندگي اتحاديه اروپا مطابقت دارد اعمال شود

قانون مصوب  توسط ماشين بايد توسط قابل خواندنقسمت  يفرم ها و داده هاساير نيازمندي هاي   -5بند 

 .شودشوراي وزيران تعيين 

 A )20( ماده

 پناهنده ،يك  ديپلماتيك و ملوان ، گواهي سفر به خارج از كشور ،رسميمقام گذرنامه در گذرنامه،  -1بند

اتباع  گواهي نامه سفر به خارج از كشور يك شخص بدون تابعيت و گواهي براي سفر به خارج از كشور

 .دوستانه و حامل الكترونيكي اطالعات بايد گنجانده شود بشر قوانينخارجي با 

ر اثآعكس شخص،  ،20ماده  2مندرج در بند داده هاي حاوي اطالعات بايد   يحامل الكترونيك -2بند 

نوشته شده با ، شخصمحل تولد  همينطور نام، است  درخواست گرفته شدهدر زمان ارائه كه ،  ويانگشت 

 .شدباحروف سيريليك و التين 

يك  توسطاطالعات بايد  در حامل الكترونيكي مندرجو داده هاي ديگر ،  مندي هاي قالب هانياز  -3بند 

    ( ICAO) شوراي وزيران در انطباق با توصيه هاي سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري قانون مصوب

۹۳۰۳DOC   تعيين شود. 

 ) 21( ماده

مدارك كه در  دونوشته ش شماره ايو  ترتيببايد با  بلغاري شناساييخارجي در مدارك اتباع نام   -1بند 

حمايت و يا از حمايت هستند  وقتي خارجي ها به دنبال .تشده اس درجآنها به جمهوري بلغارستان سفر 

مرجع ترتيبي كه آنها در اعالميه ذكر كرده اند و نزد د، نام آنها بايد به رنرا ندا ياسنادچنين ، اين برخوردارند

 .دونوشته ش صالح امضاء نموده اند ،

  صوبم عدتوسط رونويسي بلغاري با توجه به قوا خارجي در مدارك شناسايي بلغاري نيز بايداتباع نام  -2بند 

 .نوشته شود  شوراي وزيرانقانون 
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 )22( ماده

 : شرايط زير مطابقي يافراد موظف به ارائه عكس هاي براي صدور اسناد شناسايي بلغار -1بند 

 ميلي متر ؛ 35 در 45اندازه   -1

 ؛شده باشدگرفته  از روبروبايد عكس  -2

 .باشدميلي متر  35 تا 25بايد بين  در عكسارتفاع صورت  -3

به لحاظ فني وجود  از فرد ديجيتال تهيه عكسن امكا ،درخواستپذيرش مقارن زمان  در صورتيكه -2بند 

 .انجام شود بايدداشته باشد، 

 .شوراي وزيران تعيين شودقانون مصوب بايد توسط  1ساير شرايط عكس مندرج در بند  -3بند 
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 كارت شخصي  شهروندان بلغارستان ) فصل دو

 مقررات عمومي: بخش اول 

 )23( ماده

جمهوري بلغارستان و  معتبر براي خاكاساسي، شهروندان بلغاري يك سند شناسايي  كارت شخصي -1بند 

 .تي اسبين الملل توافق نامه هاي قلمرو كشور ديگر با توجه بهيا در 

داخلي جمهوري مرزهاي از طريق بازگشت خصي و شكشور با كارت ترك هر شهروند بلغاري حق  -2بند 

 .است را داردپيش بيني شده در معاهدات بين المللي بطوريكه ،  بلغارستان با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا

ا هدف و بپيش بيني شده باشد  يقانوندر ، مگر اينكه شود  محدودنبايد  2مندرج در بند حق   -3بند 

 ن باشداز حقوق و آزاديهاي ساير شهرونداامنيت ملي ، نظم عمومي ، سالمت شهروندان  يا  حفاظت از

 .ر شهروند بلغاري مي تواند تنها يك كارت شخصي داشته باشده )24( ماده

 ادارهبايد توسط وزارت كشور با كمك  استفاده از كارت هاي شخصي طرز نظارت برروي كنترل  )25( ماده

 .محلي انجام شود

 اطالعات مندرج در كارت شخصي : بخش دوم

 )26( ماده

 : زير باشد شامل اطالعات ، بايد16ماده  1ي مندرج در بند كارت شخصي، عالوه بر داده ها  -1بند 

 عكس دارنده ؛ -1

 محل تولد ؛ -2

 ؛ قد -3

 رنگ چشم ؛ -4

 آدرس دائمي ؛ -5

 امضاي دارنده ؛ -6

 كارت شخصي ؛ شماره -7

 تاريخ صدور ؛ -8

 تاريخ انقضا ؛ -9

 ه ؛نمودصادر را از وزارت كشور كه كارت شخصي واحدي نام  -10

 .صعالئم خا -11
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 ردادر مو يحاوي اطالعات بايد 18مندرج در ماده  يصدور كارت شخصي ، عالوه بر داده ها درخواست -2بند 

 : زير باشد

 ؛) خارجي اتباع ، تاريخ تولد، تابعيت و شماره شخصي و نام خانوادگي نام(  والدين -1

 ؛) خارجي اتباع  شخصي شمارهنام، تاريخ تولد، تابعيت و ( برادران و خواهران  -2

 ؛) خارجي  اتباع يا شماره شخصيي شهرونديكه نام، تاريخ تولد، تابعيت ، كد ( همسر  -3

 ؛) خارجي  تباعيا شماره شخصي ا كد يكه شهروندي، تابعيتنام، تاريخ تولد، ( سال سن  14كودكان زير  -4

 ؛) تابعيت، كد يكه شهروندي يا شماره شخصي اتباع خارجي نام ، تاريخ تولد ، ( نماينده حقوقي  -5

 .هوري بلغارستان براي تغيير تابعيتفرمان رئيس  جم -6

 )27( ادهم

 .دباشمي  انتخاب شده توسط او آدرس دائمي اظهارهر شهروند بلغاري موظف به  -1بند 

 را  از مراجع دولتي و نهاد هاي قوه قضائيهاطالعيه هاي رسمي  در آدرس دائميبلغاري  انشهروند -2بند 

 .كندمي دريافت 

 : زير است تاخدمارائه آدرس دائمي شهروندان براي  -3بند 

 ؛يجمعيتثبت افراد در  يوارد كردن تمام تغييرات مربوط به وضعيت شهروند -1

 آدرس مكاتبات و آدرس دادگاه ؛  -2

 اجتماعي ؛ تامين و حمايتدريافت  -3

 ارائه خدمات پزشكي رايگان ؛ -4

 اعمال حق رأي ؛ -5

 افراد ؛شهروندي صدور مدارك شناسايي و اسناد ديگر مربوط به وضعيت  -6

 .تقانون اس دراليل مقرر شده د ساير-7

 .فعلي باشدن آدرس اآدرس دائمي مي تواند هم -4بند 

صدور درخواست  رند ددر خارج از كشور زندگي مي كنند ، موظف معموال كه شهروندان بلغاري )28( ماده

 .داقامت دارن دولتآن در قلمرو را اعالم كنند كه آدرسي  ،كارت

 هروندان جمهوري بلغارستانش استفاده از كارت هاي شخصيصدور ، تعويض و    :سوم بخش

 )29( ماده

 14 رسيدن بهروز پس  30ظرف مدت  هر شهروند بلغاري كه در قلمرو كشور زندگي مي كند بايد -1بند 

 .كارت شخصي را درخواست نمايد، صدور گيسال
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براي درخواست ند موظف داشته انده يا بازگشت به تابعيت به دست آوردتابعيت بلغاري افرادي كه  -2بند 

 .اقدام نمايند 1زماني مذكور در بند  مهلتدر و  پس از دريافت گواهي نامه براي آنصدور كارت شخصي 

پس از بازگشت   ،اقامت دارند در خارج از كشور و گي رسيده اندسال 14سن  بهشهروندان بلغاري كه  -3بند 

 .نمايند  دور كارت شخصيص درخواست 1بند  مذكور دربه كشور ، بايد ظرف مدت 

 )30( ماده

 .باشدمدت بدون يا  دارمدت مي تواند كارت شخصي شهروندان بلغاري  -1بند 

تا  18افراد از  برايساله و  4سال سن براي يك دوره  18تا  14افراد  بايد برايكارت هاي شخصي  -2بند 

مدت   بدونكارت هاي شخصي دارند سال سن  58افراد كه صادر شود و براي  سال 10مدت  سال براي 58

 .صادر مي شود

 وبراساس درخواست  فرد  در آدرس دائميبايد توسط نهاد هاي وزارت كشور كارت هاي شخصي  )31( ماده

تعيين شده به ترتيب  توسط دولت محليو  تعويض يا صادر شود يشهروندوضعيت  بربراارائه شده مدارك 

 .ودشصادر  رانشوراي وزي توسط

 )32( ماده

 : بايد اعالم شودابطال كارت شخصي افراد زير   -1بند 

 تابعيت بلغاري خود را از دست داده اند ؛ -1

 ؛ از بين رفته است، به سرقت رفته و يا مفقود شده آنها شخصي اعالم كرده اند كه كارت -2

 كارت شخصي به پايان رسيده است ؛ مدت-3

 را تغيير داده اند ؛ اطالعات شخصي خود -4

 آدرس دائمي خود را تغيير داده اند ؛ -5

 .فوت شده-6

 .گردداعالم كرده اند كه كارت شخصي را صادر  مقاماتياعتبار بايد توسط  عدم -2بند 
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 جايگزيناسناد  گذرنامه هاي شهروندان بلغارستان و ) فصل سه

 مقررات عمومي : بخش اول

 )33( ماده

جايگزين و يا كارت سند كشور و به بازگشت به آن با گذرنامه ،  شهروند بلغاري حق تركهر   -1بند 

 .را دارد استتعيين شده براي اين منظور  ي كه از طريق مكان هاي نظامي شناسايي

 .است شوراي وزيران شود كه مصوبتعيين  يقانون عبور از مرز دولتي بايد توسط هاي مكان -2بند 

قانون و در صورتي كه براي حفاظت از امنيت  ربراب، مگر  گردد نبايد محدود 1بند مذكور در حق  -3بند 

 .الزم باشد عمومي ، سالمت شهروندان و يا حقوق و آزاديهاي ساير شهروندانصلح ملي، 

 )34( ماده

 .است در خارج از كشور اقامتبلغارستان و  براي گذشتن از مرز دولت جمهوري يگذرنامه سند -1بند 

 .باشدمي قلمرو جمهوري بلغارستان نيز  گذرنامه سند شناسايي اوليه شهروندان بلغاري در -2بند 

هويت خود را با آنها در دوره كه براي مي توانند اسناد جايگزين گذرنامه ،  دارندهشهروندان بلغاري  -3بند 

 .اثبات نمايند  آنها صادر شده است

 )35( ماده

 .را دارديك گذرنامه  داشتنحق فقط  38ماده  3برابر بند جمهوري بلغارستان  هر شهروند  -1بند 

 لغو  -2بند 

   لغو  -3بند 

 )36( ماده

 .شودمي  درساله صا 5شهروندان بلغاري براي يك دوره  هاي گذرنامه  -1بند 

 .داردر اعتباسال  5به مدت حمل و نقل  صادر شده توسط وزارت امور خارجه و وزارتهاي گذرنامه  -2بند 

 ، به سرقت رفته و يا صفحات گم شدهدر مواردي كه گذرنامه آسيب ديده ، نابود شده ،  -3بند 

 .گذرنامه جديد صادر شودآن پر شده است بايد 
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گذرنامه ،  2يا  1حتي قبل از انقضاي اعتبار مذكور در بند هاي فرد مي توان  در صورت درخواست -4بند 

 .كردصادر جديد 

 لغو  )37( ماده

 انواع گذرنامه و اسناد جايگزين : بخش دوم

 )38( ماده

 :دزير صادر مي شوگذرنامه هاي انواع  براي عبور از مرز دولتي و اقامت در خارج از كشور  -1بند 

، پس از بررسي مجاز از طرف او و يا مقامات صادر شده توسط وزارت امور خارجه -گذرنامه ديپلماتيك  -1

 :افراد زير رايبآن قانوني براي صدور  داليلوجود 

 رئيس جمهور و معاون رئيس جمهور بلغارستان ؛) الف

 مردم؛ نمايندگان رئيس مجلس شوراي ملي و معاونان او و) ب

 وزير ، استانداران منطقه اي ؛ان نخست وزير ، وزرا و معاون اننخست وزير،معاون) ج

ديپلماتيك و كنسولي جمهوري نمايند گي هاي  امور خارجه و دركاركنان با رتبه ديپلماتيك در وزارت ) د

 بلغارستان در خارج از كشور ؛

 اعضاي دادگاه قانون اساسي ؛) ه

از طريق وزارت امور خارجه جمهوري بلغارستان در  داشتن رتبه ديپلماتيك ، كه كاركنان بين المللي با) و

 دولت  سازمان هاي بين المللي ملل متحد و يا در ديگرسازمان  ي اقماري، در سازمان ها سازمان ملل متحد

 رتبه ديپلماتيك، كه در حال كار در سازمان ا داشتنب، و همچنين كاركنان بين المللي، منصوب شده اند

 با توجه به سيستم سازمان ملل متحد و يا معادل آنها ؛يا باالتر   P-۵ با رده هاي فوق الذكر

 ؛ يجهاني يا مذهببا ويژگي ب شده در سازمان هاي بين المللي هاي انتخاپست افراد در ) ز 

 عالي اداري و معاونان او ، دادستان و معاونان او، ادگاهد و معاونين وي ، رئيسديوان عالي كشور رئيس ) ح 

 مدير خدمات تحقيقات ملي و معاونان او ؛

 حسابرسي ؛ ادارهرئيس  ،بلغارستانبانك ملي رئيس و معاونان  )ط

رئيس  دفاتر جمهوري ، دبير كل شوراي وزيران ، روساي تسا، دبير كل ريمجلس شوراي ملي دبير كل ) ي

رئيس جمهوري ، مدير  دبيران ، رئيس جمهور ، معاون رئيس جمهور و نخست وزير ؛مجلس شوراي ملي 

جمهوري و  تساري "پروتكل  "، مدير اداره مجلس شوراي ملي از  " بين الملليروابط و پروتكل  "اداره 

 شوراي وزيران ؛ " پروتكل"مدير اداره 

 رئيس ستاد كل ارتش بلغارستان ؛ )ك

 ؛ "اطالعات نظامي "خدمات ملي ،رئيس سرويس محافظت رؤساي سرويس اطالعات ملي و  )ل
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حوزه وزارت امور خارجه زماني كه  ديپلماتيك در هاي خدمات ملي و پيكحفاظت در شاغل كاركنان  ) م

 د ؛باشآنها در خارج از كشور عمل 

وزير امور  ، نخست وزير،مجلس شوراي ملي  رئيس جمهور و معاون رئيس جمهوري بلغارستان ، رئيس )ن

دادگاه عالي اداري ، دادستان كل و  ، رئيسديوان عالي كشور دادگاه قانون اساسي، رئيس  خارجه ، اعضاي

 ؛ مجوزشان انقضايبررسي خدمات پس از  مدير ملي

استفاده از گذرنامه پس از  پست ديپلماتيك،  درسابقه سال  20سفيران و وزيران مختار با بيش از  )س

 رعايت مفاد كنوانسيون وين در مورد روابط ديپلماتيك ؛بخاطر بازنشستگي 

بر اساس صالحديد وزير  - سياست خارجي خاصوظايف تحقق : عبارتند از آنها افراد، كه تعهدات رسمي  )ع

 خارجه ؛ امور

 ادگاهرئيس د معاونيناعضاي خانواده  جزب)  ح(، و )ه(، )د(، )ب(، )ا( اعضاي خانواده هاي افراد  اقالم ) ف

تحقيقات مدير خدمات  معاونينو  كل دادستان معاونينرئيس دادگاه عالي اداري ،  معاونين ، استينافعالي 

مي توانند  ها اعضاي خانواده .خارجهامور ، وزير نخست وزير، معاون نخست وزير  يخانواده ها يملي ؛ اعضا

بايد را ن، اين محدوديت  نماينداستفاده مي كنند سفر  با افراد مذكورگذرنامه هاي ديپلماتيك زماني كه از 

 .اعمال نمود ماموريت دارند،براي مدت طوالني در خارج از كشور  )و(و ) د(موارد كاركنان  ي كهبراي موارد

 : در خارج از كشور شاغلفرزندان كاركنان با رتبه ديپلماتيك  به )ص

 يا در خارج از كشور،) متوسطه يا باالتر ( هستند در حال ادامه تحصيل، كه  سال سن ، ازدواج نكرده 25تا  -

 .دباشبا رضايت وزير دفاع  صدور گذرنامه ديپلماتيك بايد -خدمت سربازي سرباز در به  -

 دولت ، اجرايمحلي ركزي و مامور خارجه به كاركنان  صادر شده توسط وزارت -گذرنامه رسمي  -2

كنسولي  ديپلماتيك و نمايندگي هاي فني –اداري به كاركنان رسمي در خارج از كشور ، و  ماموريت هاي

شوراي وزيران قانون مصوب  برابرشده تعيين  ، يحاوي پست هاجمهوري بلغارستان با توجه به يك ليست 

قضات  ديوان عالي استيناف و دادگاه عالي براي  گذرنامه هاي رسمي نيز بايد .است  a 47ماده  موضوع

تحقيقات و به محققان خدمات  عالي اداريدفتر دادسراي ديوان ي عالي و رادفتر دادس هاي دادستان اداري ،

امور خارجه داراي وظايف كه بر اساس صالحديد وزير نيز  يافراد رايبايد برسمي گذرنامه  .صادر شود ملي

و پيشنهاد رئيس  ي كه بنا به صالحديد رسمياشخاص رايو همچنين ب هستند سياست خارجي خاص

در وزارت امور  "روابط كنسولي  "به  ابايد مستقيم اي كهمربوطه مستقيم به رئيس موسسه يا سازمان 

 .كتبي بدهد صادر شوددرخواست  خارجه

 سفر به خارج از كشور ؛جهت افراد  رايبصادر شده توسط وزارت كشور  - گذرنامه    -3

 .ملوانان رايبازرسي ناوبري بصادر شده توسط  - ملواني گذرنامه   -4

 .را دارند نوع مربوطهاز گذرنامه  تنها يكداشتن حق  فقط 1بند  4و  2 اشخاص مذكور در موارد   -2بند 
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 : صادر شودبايد اسناد جايگزين زير نيز  ،38هاي موضوع ماده  گذرنامه ايعالوه برب) 39( ماده

نمايندگي هاي ديپلماتيك و كنسولي جمهوري بلغارستان به  صادر شده توسط -گذرنامه موقت  -1

ناسايي با اعتبار تا شو اسناد معتبر براي سفر يا هستند ساكن در خارج از كشور  شهروندان بلغارستان ، كه

 س از هماهنگي با وزارت كشور ؛پندارند، ماه  12

، براي يك  بين الملليتوافق نامه هاي صادر شده توسط وزارت كشور با توجه به  -مرز  مجوز عبور از -2

 ؛ هدوره زماني يك سال

وزارت كشور براي افرادي كه  صادر شده توسط -گذرنامه موقت براي ترك نهايي جمهوري بلغارستان  -3

 .از دست داده اندتابعيت بلغاري خود را 

خدمت سربازي در قلمرو منظم در ارتباط با انجام  براي عبور از مرز دولتي جمهوري بلغارستان a)39( ماده

وزارت دفاع ، ارتش  نظاميان راي، ب "مشاركت براي صلح  "يا شركت كنندگان در / ناتو و  وضي عكشورها

 نامهتوافق IIIمذكور در ماده وزير دفاع بايد كارت هويت نظامي تحت شرايط  هتابع بخش هايبلغارستان و 

كارت هويت نظامي بايد   .صادر شودمسلح نيروهاي بين احزاب پيمان آتالنتيك شمالي در مورد اساسنامه 

 .دوتوسط وزارت دفاع صادر ش

ديپلماتيك و كنسولي جمهوري بلغارستان بايد سند موقت براي سفر شهروندان  نمايندگي هاي b)39( ماده

، ، به شرطي كه كه مدارك آنها مفقود يا سرقت شده است صادر نمايندديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 

 .نداشته باشد كشورآن است ، نمايندگي در آن شهروند آن شخص دولت عضو، كه 

 )40( ماده

 :بايد به شرح زير باشدگذرنامه انواع لد هاي ج رنگ -1بند 

 آبي تيره ؛ -گذرنامه ديپلماتيك   -1

 ؛ يزيتونسبز  –گذرنامه رسمي    -2

 )شرابي( بوردو ؛ -گذرنامه    -3

 .آبي دريايي - ملواني گذرنامه   -4

بر اساس هاي جلد مستندات جايگزين بايد رنگ  وجلد انواع گذرنامه  هاي تفاوت هاي ظريف رنگ -2بند 

 .تعيين شود شوراي وزيران قانون مصوب

 : بايد به شرح زير باشدگذرنامه و اسناد جايگزين  روي جلدچاپ بر  -3بند 

 بلغاري و انگليسي ؛به زبان  "جمهوري بلغارستان  "جمهوري بلغارستان و متن  نشان دولت  -1

 .انگليسيزبان به در بلغارستان و مربوطه نام  نوع سند شناسايي  -2
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 : شود   بايد چاپ 1برابر بند گذرنامه روي جلد  در  -4بند 

 زبان بلغاري و انگليسي ؛ به "اتحاديه اروپا  "كلمات  -1

 .ماد گذرنامه الكترونيكين -2

 جايگزيناسناد اطالعات مندرج در گذرنامه و  : سوم  خشب

 )41( ماده

 :بايد شامل موارد زير باشند 16ماده  1بند ذرنامه و اسناد جايگزين ، عالوه بر اطالعات گ -1بند 

 : يو همچنين داده هاسند عكس صاحب  -1

 محل تولد ؛ -2

 آدرس دائمي ؛ -3

 امضاي دارنده ؛ -4

 گذرنامه ؛ شماره -5

 تاريخ صدور ؛ -6

 تاريخ انقضا ؛ -7

 .گذرنامهمرجع صادر كننده -8

 .داشته باشندبايد آدرس دائمي ناسناد جايگزين گذرنامه  -2بند

بايد شامل موارد ،  18مذكور در ماده داده ها  گذرنامه و اسناد جايگزين ، عالوه بر درخواست صدور-3بند 

 :باشندنيز زير 

 ؛) خارجي اتباع نام، تاريخ تولد، تابعيت و شماره شخصي (  والدين -1

 ؛) شماره شخصي اتباع خارجينام، تاريخ تولد، تابعيت و ( برادران و خواهران  -2

 ؛) خارجي  اتباع شماره شخصي ي ياشهرونديكه نام، تاريخ تولد، تابعيت ، كد ( همسر  -3

 ؛) كد يكه شهروندي يا شماره شخصي اتباع خارجي،  تابعيتنام ، تاريخ تولد ، ( حقوقي  گينمايند -4

 .يس جمهور جمهوري بلغارستان براي تغيير تابعيتفرمان رئ -5

 .نبايد قرار داده شودسال امضا  14كودكان زير  رايراي صدور گذرنامه بب -4بند 

 :زير باشدعات حاوي اطال 16ماده  1صرف نظر از بند كارت هويت نظامي بايد      A) 41( ماده

 عكس از مالك ؛ -1

 رتبه ؛ -2

 نوع نيروهاي مسلح ؛ -3

 امضاي مالك ؛ -4
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 كارت ؛ شماره -5

 تاريخ صدور ؛  -6

 تاريخ انقضاي اعتبار ؛ -7

 .صدور كارت مرجع -8

همچنين مي تواند  41مذكور در ماده  گذرنامه و اسناد جايگزين ، عالوه بر داده ها خاصانواع ) 42( ماده

 : شامل

 دارنده ؛ شغلياطالعات مربوط به وضعيت اجتماعي و  -1

 .شوراي وزيران تعيين مي شود كه بر اساس مصوبهداده هاي ديگر  -2

 سفارش صدور گذرنامه و اسناد جايگزين:  بخش چهارم

هويت  حرازمربوطه پس از امرجع به درخواست ارائه شده گذرنامه و يا سند جايگزين بايد برابر ) 43( ماده

 .صادر گرددفرد 

 )44( ماده

 .تسليم شودفرد  توسطگذرنامه بايد  صدور در خواست -1بند 

، توسط يك فرد مجاز  استثنائاجايگزين گذرنامه بايد شخصا ارائه شده و سند صدور  برايدر خواست  -2بند 

 .وكيل دفتر اسناد رسمي از شده درگواهي  صريح نامهس از ارائه پ

نامه صريح وكالت ، توسط يك فرد مجاز پس از ارائه  استثنائاشخصا و جايگزين سند بايد  گذرنامه  -3بند 

 .گواهي شده در دفتر اسناد رسمي دريافت شود

همراه  به ابايد شخص محجورينو مميز  صغاربراي سند جايگزين  گذرنامه يا صدور درخواست) 45( ماده

 .ارائه شود، سرپرستان و يا امنا  والدين

 :بايد همراه موارد زير باشد درخواست) 46( ماده

 دولت ؛پرداختي سند هزينه  -1

 سال ؛ 18شناسنامه براي افراد زير  -2

 گذرنامه قبلي ؛ -3

 .استاندارد برارعكس ب -4

 :ارائه شودموارد زير نيز بايد  انبراي صدور گذرنامه ملوان )47( ماده

استخدام شده  يك شغلمويد اينكه شخص براي درخواست توسط مالك يا مستاجر كشتي  -نامه  -1



�� ����ر	��ن���ن ا	��د �� 
 

٢٠ 

 

 ؛در دوره كارآموزي است يا از خدمه كشتي در زمينه هاي ديگر است ،  است

 .براي مشاغل كشتي مورد نياز قانوني  اهليتگواهي نامه  -2

 .دشوراي وزيران تعيين شو برابر قانون مصوببايد  رسميگذرنامه شرايط و سفارش صدور     A) 47( ماده

برابر قانون بايد  آنهاو اعالم عدم اعتبار  نظامي شرايط و سفارش صدور كارت هاي هويت   B) 47( ماده

 .مصوب شوراي وزيران تعيين شود

 )48( ماده

 : زير بايد اعالم شودگذرنامه افراد ابطال  -1بند 

 تابعيت بلغاري خود را از دست داده اند ؛ -1

 ؛شده استاعالم كرده اند كه گذرنامه گم شده ، دزديده شده و يا تخريب  -2

 به پايان رسيده است ؛هايشان اعتبار گذرنامه كسانيكه  -3

 .يافته است تغيير داده هاي شخصي آنها 16ماده  1برابر بند  -4

 .فوت نموده اند -5

 .گرددگذرنامه اعالم مرجع صادر كننده اعتبار بايد توسط  عدم -2بند 

، بايد در ظرف سه روز به فرزندي قبول شده استبين المللي  گذرنامه يك كودك ، كه تحت شرايط  -3بند 

 .دوصادر ش درخواست تكميلاز تاريخ 

 )49( ماده

 :گذرنامه افراد زير بايد در حكم نامعتبر اعالم گردد-1بند 

 تابعيت بلغاري از دست داده اند ؛ -1

 ؛شده است، به سرقت رفته و يا تخريب مفقوداعالم كرده اند ، كه گذرنامه  -2

 ؛ اعتبار منقضي شدهگذرنامه با مدت  -3

 ؛16ماده  1مذكور در بند  ،تغيير داده انددر داده هاي شخصي  -4

 .فوت كرده است -5

 ؛كننده گذرنامه اعالم گرددصادر  مرجعاعتبار بايد توسط عدم  -2بند 

، براي آنها با مخالفت روبرو است يديپلماتيك، رسمي و يا گذرنامه ملوان صدور گذرنامه ي كهافراد  -3بند 

با دستور مرجع مندرج اعتبار گذرنامه بايد عدم  .ندستهآن  نندهصادر ك مرجعموظف به بازگرداندن آن به 

 .اعالم شود 2در بند 
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 گواهينامه رانندگي ) صل چهارف

 مقررات عمومي : بخش اول

 ) 50( ماده

 .فردي معرف اهليت قانوني براي رانندگي وسائط نقليه استيك سند  يواهينامه رانندگي بلغارگ -1بند 

 .بكار گرفته شود گواهينامه رانندگي بايد به عنوان سند شناسايي در قلمرو جمهوري بلغارستان   -2بند 

 بوسيله آنگواهينامه رانندگي بلغاري بايد هويت خود را با سند مسافرتي كه آنها  ي دارندهخارجي ها -3بند 

 .شده اند اثبات نمايندوارد جمهوري بلغارستان  59يا با اسناد مذكور در ماده 

 )51( ماده

در ترتيب تعيين شده  افراد تحت شرايط و كشور برايواهينامه رانندگي بايد توسط نهادهاي وزارت گ -1بند 

 .صادر شود وزيران شورايمصوب قانون 

 .باشدمي  سال 5نقص فيزيكي تا  افراد بابراي سال و  10مدت اعتبار گواهينامه رانندگي   -2بند 

 .ددرگاستفاده  50ماده  2مثل بند مي تواند براي تاييد هويت نگواهينامه رانندگي خارجي ) 52( ماده

 رانندگياطالعات مندرج در گواهينامه  .بخش دوم

 )53( ماده

 :بايد شامل موارد زير باشد ،16ماده  1مندرج در بند واهينامه رانندگي، عالوه بر اطالعات گ -1بند 

 عكس دارنده ؛  -1

 محل تولد ؛  -2

 آدرس دائمي ؛ اقامتگاهنام   -3

 امضاي دارنده ؛  -4

 گواهينامه رانندگي ؛ شماره  -5

 ؛ گواهينامهتاريخ صدور   -6

 ؛ گواهينامهمحل صدور   -7

 ؛ر گواهينامه ومرجع صد -8

 ؛ گواهينامهتاريخ انقضا   -9
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 وسايل نقليه كه براي آن گواهينامه رانندگي معتبر است ؛ ي)ها(دسته  -10

 )گواهينامهاستفاده از كننده شرايط محدود ( يادداشت  -11

 زير يبايد حاوي داده ها 18مذكور در ماده صدور گواهينامه رانندگي ، عالوه بر داده هاي  درخواست -2بند 

 : باشد

 ؛) خارجي  اتباع يا شماره شخصي يشهرونديكه ، كد تابعيت، تاريخ تولد ، و نام خانوادگي نام(  والدين -1

 .) يكه شهروندي يا شماره شخصي اتباع خارجينام ، تاريخ تولد ، كد ( همسر  -2

زبان بلغاري و رونويسي انگليسي با  بهبايد   53ماده  1بند  8و 7،3مذكور در آيتم هاي داده هاي  )54( ماده

 .نوشته شود وزيران شده شوراي عد تاييدتوجه به قوا
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 م در جمهوري بلغارستانيقمبيگانگان  رايبي صدور مدارك شناسايي بلغار ) فصل پنج

 مقررات عمومي: بخش اول 

 )55( ماده

مجوز اقامت در جمهوري بلغارستان براي يك  رايدا گي مي رسد وسال14 كه بهبه هر تبعه خارجي    -1بند 

 .صادر شود كشور مقيمخارجي اتباع سند شناسايي بلغاري بايد ، هستند ماه3از  بيشدوره 

 .شروع اقدامات اعطاي پناهندگي صادر شودبالفاصله پس از بايد  گيگواهينامه موقت پناهند   -2بند 

عضو كبير خانواده خود همراه سال كه  14خارجي زير تبعه  رايبايد ب همچنينپناهندگي  موقتگواهينامه 

 .نيست صادر شود

قانون تصريح شده  بايد توسط خارجيبراي اتباع جمهوري بلغارستان هاي  اقامت ردو   مجوز )56( ماده

 .باشد

 )57( ماده

آنها سند شناسايي ملي  ه همراهقلمرو  جمهوري بلغارستان بدر خارجي  اتباعسند شناسايي بلغاري   -1بند 

 .معتبر خواهد بود

هستند يا دريافت پناهندگي اخذ حمايت قانوني به دنبال كه خارجي ، اتباع افراد بدون تابعيت و    -2بند 

 .اثبات نمايندبلغاري شناسايي ند هويت خود را تنها با سند نمي تواپناهندگان  و نموده اند 

با ماه ، بايد هويت خود را با سند سفر كه  3بلغارستان تا  در قلمرو جمهوريمقيم خارجي اتباع  )58( ماده

 .راي گواهي موقت پناهندگيدا خارجي تبعه، به جز شده اند اثبات نمايند  وارد كشورآن 

 در جمهوري بلغارستان مقيم بيگانگان رايانواع مدارك شناسايي بلغاري صادر شده ب : بخش دوم

 ) 59( ماده

زير صادر  بلغارستان انواع مدارك شناسايي بلغاري اقامت در جمهوري داراي مجوزبراي خارجيان   -1بند 

 :دگردمي 

 نهاد هاي صادر شده توسط  -در جمهوري بلغارستان داراي اقامت پيوسته خارجي براي اتباع كارت   -1

 ؛ هاعتبار يكسال وزارت كشور با

وزارت  نهاد هاي صادر شده توسط -در جمهوري بلغارستان داراي اقامت دائمي خارجي براي اتباع كارت   -2

 .شده اندآن وارد جمهوري بلغارستان  باكه ملي آنها  به اعتبار گذرنامه زماني بستهكشور براي يك دوره 
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2- A     با صادر شده توسط وزارت كشور ،  -اتحاديه اروپا  عضو خانواده يك شهروند اقامت پيوستهكارت

 ؛ هسال 5اعتبار 

2- B     صادر شده توسط وزارت كشور ، با  -كارت اقامت پيوسته عضو خانواده يك شهروند اتحاديه اروپا

 ؛ هسال 10اعتبار 

و باز  هويربا  خارجه اتباع دولتي پناهندگان براي صادر شده توسط آژانس - گواهينامه موقت پناهندگي   -3

توسط  -خالصه با رويه   ي، و گواهي موقت پناهندگ عمومي براي اعطاي پناهندگي به بيگانگان دستوربا 

باز شده است ، برايشان روش هاي خالصه براي اعطاي پناهندگي  يي كهآنها رايپناهندگان ، بدولتي آژانس 

 شرايط، تعيين شده در قانون پناهندگي و پناهندگان ؛ با

 5اعتبار  حمايت باداراي به افراد  يا  پناهندگيصادر شده براي افراد داراي وضعيت  –كارت پناهندگي    -4

 ؛ هسال

وزارت  نهاد هاي صادر شده توسط -پناهنده  برايگواهي نامه براي سفر به خارج از كشور صادر شده     -5

سال است ، اما نه  5اعتبار تا با شرط يا پناهندگي اعطا شده يك خارجي با وضعيت پناهندگي  رايكشور ب

 از اعتبار مدت اعتباركارت پناهندگي ؛ بيشتر

وزارت كشور نهاد هاي صادر شده توسط  -گواهي نامه براي سفر به خارج از كشور شخص بدون تابعيت   -6

 مهوري بلغارستان ؛اجازه اقامت دائم در قلمرو ج بيگانگان با وضعيت افراد بدون تابعيت و با راي ب

خارجي كه مدارك اتباع  رايوزارت كشور ب نهاد هايتوسط صادر شده  –خارجي اتباع  كارت موقت  -7

 لغو شده است؛تصريح قانون  وفق آنهاشناسايي ملي 

 ؛  لغو   -8

تبعه خارجي با  رايوزارت كشور بنهاد هاي صادر شده توسط  - بشر دوستانهكارت خارجي با وضعيت    -9

 ؛ هسال 3اعتبار شرط با  اعطا شده بشر دوستانه وضعيت

موقت ، تحت  داراي حمايتخارجي ، راي اتباع صادر شده ب -ت موقت مايخارجي با حتبعه گواهي نامه  -10

 ت موقت ؛ضوابط تعيين شده برابر قانون مصوب حمايشرايط و 

 نهاد هايتوسط صادر شده  – خارج بهسفر براي  با وضعيت بشردوستانه نامه هاي اتباع خارجيگواهي   -11

 بيشتر سال ، اما نه 3با مدت اعتبار تا بشر دوستانه اعطا شده وضعيت با يك تبعه خارجي  برايوزارت كشور 

 .خارجي با وضعيت بشر دوستانهاتباع از مدت اعتبار كارت 

 وزارت امور خارجه ؛ صادر شده توسط- گواهي موقت براي ترك جمهوري بلغارستان   -12

كنسولي و يا در سازمان  ديپلماتيك يانمايندگي به عنوان كارمند در يك مجاز خارجي ، اتباع  كارت   -13

صادر شده توسط وزارت امور خارجه با مدت  -جمهوري بلغارستان  دفتر مركزي در خاك دارايبين المللي 

 .مدت مجوز رسمي اعتبار

ديپلماتيك و نمايندگي خارجي به جمهوري بلغارستان توسط  اتباع گواهي نامه براي بازگشت -2بند  

كه كسي  ،جمهوري بلغارستان در حمايت اعطا شدهخارجي با تبعه كنسولي براي شخص بدون تابعيت و يا 
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مي صادر  1بند  11و  6و  5است برابر قسمت  هدادز دست اخود را  رج از كشور سند شناسايي بلغاريدر خا

قانون پناهندگي و   58ماده  3و بند  34ماده  3برابر بند يك تبعه خارجي  رايسند نيز ب مشابه اين .شود

 .ندارد بايد صادر شود پناهندگان زماني كه او اسناد ملي معتبر براي سفر به خارج از كشور

 دوبايد توسط وزارت كشور صادر شقلمرو جمهوري بلغارستان مقيم اسناد تاييد هويت پناهندگان   )60( ماده

 .59ماده  1بند  3موضوع قسمت اسناد  ، به جز

     A) 60( ماده

 اطالعات مندرج در مدارك شناسايي اتباع خارجي :سوم  بخش

 )61( ماده

بايد حاوي  16ماده  1هاي مذكور در بند  مدارك شناسايي بلغاري براي خارجي ها، عالوه بر داده  -1بند 

 :زير باشداطالعات 

 عكس دارنده ؛  -1

 محل تولد ؛  -2

 ؛ قد  -3

 رنگ چشم ؛  -4

 آدرس دائمي ؛  -5

 امضاي دارنده ؛  -6

 سند ؛ شماره  -7

 تاريخ صدور ؛  -8

 تاريخ انقضا ؛  -9

 ده است ؛كرصادر را كه سند  مرجعي  -10

 .يگرقانوني دداده هاي   -11

مذكور در  از داده ها يبايد ، جدا 14ماده  13برابر بند مدارك شناسايي بلغاري براي خارجي ها    -2بند 

 : زير باشد رداموباره حاوي اطالعات در  ،  بايد 16ماده  1بند  5و4و2و1قسمت هاي 

 ؛ عضو رسمي آن استخارجي تبعه كه  نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي و يا سازمان بين المللي ،  -1

 .ديپلماتيك يا پست سازماني/ و  رتبه  -2

قلمرو جمهوري  در مدارك شناسايي اتباع خارجي كه داراي اجازه اقامت دائم در يآدرس دائم  -3بند 

 .بشر دوستانه هستند بايد وارد شود پناهندگي و يا وضعيت اعطا شده  تمايو يا ح بلغارستان
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 به آنهاو كساني كه هستند كشور  مقيمبه طور مداوم كه خارجي اتباع  در مدارك شناسايي  -4بند 

 .فعلي وارد شودبايد آدرس اعطا شده است  پناهندگي

 )62( ماده

وي  مربوطه و سند سفر  كه مرجع به  درخواستبايد برابر  خارجيبراي اتباع سند شناسايي بلغاري   -1بند 

 .، صادر شودوارد كشور شده استبا آن 

كه در زمان ورود به كشور فاقد اسناد بوده و داراي يك تبعه خارجي ، برايقبل  مذكور در بند سند  -2بند 

 .نيستمورد نياز  حمايت يا در حال دريافت حمايت است 

بايد  18ي مذكور در ماده عالوه بر داده ها درخواست براي صدور سند هويت بلغاري خارجي، )63( ماده

 :زير نيز باشد حاوي اطالعات 

 ؛) خارجي اتباع شخصي  شماره، تاريخ تولد، تابعيت و و نام خانوادگي نام(  والدين  -1

 ؛) نام و نام خانوادگي، تاريخ تولد، تابعيت و شماره شخصي اتباع خارجي ( برادران و خواهران   -2

او  كه خارجي،اتباع  يا شماره شخصي يشهرونديكه ، تاريخ تولد، تابعيت ، كد و نام خانوادگي نام( همسر  -2

 ؛ بوده استشهروند بلغاري هنگامي كه در محل اقامت فعلي بوده 

نام و نام خانوادگي، تاريخ تولد، تابعيت ، كد يكه شهروندي يا شماره شخصي (سال   14كودكان زير   -4

 ؛) اتباع خارجي

يا شماره شخصي اتباع نام و نام خانوادگي، تاريخ تولد، تابعيت ، كد يكه شهروندي (حقوقي  نمايندگي  -5

 ؛)  خارجي

 فرمان رئيس جمهور جمهوري بلغارستان براي تغيير تابعيت ؛  -6

 خارج از كشور ؛ آدرس  -7

 شغل در خارج از كشور ؛  -8

 ؛) ، شماره ، تاريخ و محل صدور و مدت اعتبار السري( سند سفر   -9

 ؛) در ويزا  مذكور قامتو تاريخ صدور ، محل صدور و مدت ا شمارهنوع ، ( ويزا   -10

 جمهوري بلغارستان ؛ بهتاريخ و محل ورود   -11

 هدف از آمدن به جمهوري بلغارستان ؛  -12

 اقامت در جمهوري بلغارستان  ؛ داليل اجازه -13

 مدت زمان اقامت در جمهوري بلغارستان ؛  -14

 ؛) نه خااستفاده كننده از نام مالك يا ( آدرس در جمهوري بلغارستان   -15

 ؛ نموده اندحمايت  ي كه از فردموسسات ، سازمان ها و افرادمربوط به   يداده ها  -16

 فرد شهروند بلغاري بوده است ؛ كي و تحت چه نام -17
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حق واليت يا قيمومت بر او كه داراي  ، كرده استثبت  در گذرنامه سال 14زير سن همراه او چنانچه  -18

 ؛) تولد، آدرس، شماره شخصي تولد ، محل، تاريخ تابعيتنام، ( دارد 

 ؛) آدرس براي چه مدت، از چه زماني،( اقامت قبلي در جمهوري بلغارستان اطالعات محل  -19

 .قانون در مصرحداده هاي ديگر   -20

 .باشدمي  شوراي وزيران  بر اساس قانون مصوب صدور مدارك شناسايي خارجي ترتيب و روش) 64( ماده
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 مدارك شناسايي بلغارستان مربوط به داده هاي بانك هاي اطالعاتي)  ششصل ف

 آنها ي اطالعاتي و نگهداري داده ها دربانك ها ايجاد: اول  بخش

 )65( ماده

شامل موارد بانك اطالعاتي خودكار بايد  مدارك شناسايي بلغاري رينگهداو براي صدور ، استفاده   -1بند 

 :شود  اسناديو نگهداري تاسيس زير 

 زيست سنجيو داده هاي  درخواست هااسناد شناسايي،  يداده ها -1

 صدور آنها ؛ درخواست هاي معناي سابق اطالعات شخصي مدارك شناسايي و  -2

 .مربوط به مدارك شناسايي) غير شخصي ( رسمي  اطالعات -3

اطالعاتي نيز مي توانند برابر  ساير بانك هاي 1برابر بند هاي اطالعاتي خودكار  بانكدر هنگام ايجاد  -2بند 

 .قانون از آن استفاده نمايند

براي مدارك ملي خودكار  بايد بانك اطالعاتي 1مذكور در بند اطالعاتي خودكار  بانك هايبر اساس  -3بند 

 .تاسيس شود شناسايي بلغاري

 )66( ماده

مدارك شناسايي بلغاري بايد در يك در خصوص دولت  و الزاميي كليفاقدامات ت مربوط به يداده ها -1بند 

 .جداگانه اطالعاتي نگهداري شوند بانك

دولت مربوط به  تكليفي و الزاميبايد حاوي اطالعات اقدامات  1بند مذكور در اطالعاتي  بانك  -2بند 

 .نيز باشد جمهوري بلغارستان در آنهامدارك شناسايي اتباع خارجي و يا اقامت 

بانك بايد به طور جداگانه و مستقل از ديگر  66و  65مذكور در مواد هاي اطالعاتي خودكار  بانك) 67( ماده

 .به شكل ديگري در قانون تصريح شده باشد، مگر اينكه نگهداري شوداطالعاتي خودكار  هاي

قانون مصوب  اطالعاتي بايد توسط بانك هاي و نگهداري تاسيسبراي نياز منديهاي فناورانه ) 68( ماده

 .شوراي وزيران تعيين شود
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 هاي اطالعاتي بانكده و حفاظت از استفا:  بخش دوم

 )69( ماده

براي ارائه اطالعاتي  ي نگهداري شده در بانك هايداده هااز صدور مدارك شناسايي بايد  اتادار -1بند 

 .استفاده نمايندجمعيت  به خدمات اداري

تهديد امنيت ملي ،  به ترتيبي كه قانون معين كرده است در مواردهاي اطالعاتي  ي بانكداده هااز  -2بند 

 .بايد استفاده گرددعمومي  نظمجرم ، و همچنين در صورت نقض  متوقف نمودن براي كشف ، پيشگيري و

 )70( ماده

مطابق شده  اطالعاتي براي مدارك شناسايي بلغاري ، به جز اثر انگشت گرفته ي بانك هايداده ها -1بند 

 :به  تسليم گردداحكام اين قانون ، بايد 

 اختيارات قانوني خود ؛توجه به نهادهاي دولتي و سازمان ها با   -1

اشخاص ثالث را  ،داده هاكه  مدارك شناسايي بلغاري تنها در صورتي دارايشهروندان بلغاري و خارجي   -2

 ؛ ندهدتحت تاثير قرار 

 .قوه قضائيه  مصوبهبلغاري و خارجي بر اساس قانون و يا  يها شركت -3

بلغارستان ، بايد از طريق وزارت امور خارجه  ارائه اطالعات به نمايندگان رسمي خارجي در جمهوري -2بند 

 .ستان انجام شودموافقت نامه هاي دو جانبه و چند جانبه مصوب دولت بلغاربر اساس 

اشخاص ذخيره شده اطالعات دارند  مدارك شناسايي بلغاري حق دارايجي شهروندان بلغاري و خار  -3بند 

بدست قوه قضائيه  مصوبهتنها بر اساس قانون و يا بلغاري را داده هاي مدارك شناسايي   در بانك هايثالث 

 .آورند

تسليم  شوراي وزيراندر مصوبه  تعيين شده ترتيببايد به  3و  2، 1 هاي بند ي مذكور درداده ها -4بند 

 .گردد

 آيين دادرسيوفق اين قانون ، مي تواند  صرح دراطالعاتي ، م بانك هايداده هاي  متناع از ارائها) 71( ماده

 .پيگيري شود  اداري

بلغاري در برابر  مدارك شناسايي اطالعاتي ي ذخيره شده در بانك هايبراي محافظت از داده ها ) 72( ماده

ممنوع، دسترسي، اصالح و يا انتشار تصادفي و از دست دادن  ، و همچنين در مورد مدياتفاقي و يا عتخريب 

تعيين شده  اطالعات شخصيپردازش خودكار كنوانسيون حفاظت از افراد در  برابربايد  اقدامات حفاظت ويژه

 .عمل شود شوراي وزيرانتوسط مصوبه 
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 )73( ماده

نادرستي وجود ، در صورت داده هاي بانك هاي اطالعاتيتحصيل كننده ي ها ، افراد و شركتمراجع -1بند 

 .تسليم كننده اطالعات درخواست دهند مرجعبه تصحيح  در اطالعات مي توانند براي

 .انجام شودقانوني  نهاد داراي صالحيت و اعتباربايد توسط  1بند  مذكور در ياصالح داده ها  -2بند 
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 اداري الزامات ) فصل هفت

 اقدامات اداري اجباري : بخش اول

 )74( ماده

 : ه داليل زير پس گرفته شودكارت هاي شخصي بايد به طور موقت ب -1بند 

 بازداشت ؛اقدام به  -1

 زندان ؛  -2

 ؛ "بخش هاي وزارت كشور  بازداشت در " اقدام اداري  -3

 .ه استتوسط قانون تعيين شدكه موارد ديگر   -4

 .برگردانده شودآن پس از رفع مانع كارت شخصي بايد به دارنده  -2بند 

 : براي افراد زير مجاز نيستگذرنامه و اسناد جايگزين صدور ترك كشور و )   75( ماده

 به طور مستقيم امنيت جمهوري بلغارستان شانشواهد كافي وجود دارد كه سفر آنهابراي  ي كهاشخاص  -1

 ؛ را تهديد مي كند

سيستم حفاظت از اطالعات طبقه اشخاصي كه براي آنها شواهد كافي وجود دارد كه سفرشان مستقيما  -2

 .ميكند تهديدارائه مي كند را  اي كه اسرار دولتي جمهوري بلغارستان بندي شده

حبس  ، و همچنين افراد محكوم بهممنوع هستندقانون آيين دادرسي كيفري   68برابر ماده   ي كهافراد -3

 .قانون مجازات  66مذكور در ماده ، به جز موارد  مورد حكمجازات اجراي متا 

امكانات آن را فراهم براي مدت اقامت خود را در خارج  حمايت از ديگران هستند وافرادي كه محكوم به   -4

 ؛نياورده اند

و  182ماده  2بند  3قسمت   aبرابر دستور بخش براي آنها ممنوعيت  كهماليات اشخاص مسئول    -5

 .بيمه آيين دادرسي  - مالياتي 221ماده   6بند  1قسمت   bو   aبخش 

 : جايگزين براي افراد زير مجاز نيستگذرنامه و اسناد صدور خروج از كشور ، ) 76( ماده

 و افراد محكوم تحت پيگرد قانوني هستند كه بيش از سه سال زندان دارد ائم عمديجربراي ي كه افراد  -1

 مجازات ؛ كاملاجراي تا  يجرم چنين هب

 افراد محكوم به جرائم عمدي كه اعاده حيثيت نشده اند  -2

هاي كالن مالي به اتباع بلغاري يا خارجي ها يا شركت هاي تاسيس شده با حكم دادگاه ،  بدهيبا افراد    -3

 پرداخت غرامت ؛ نمودن فراهم در صورت پوشش مي دهد يا مسئوليت را  كهاموال شخصي خود  بجز

مدارك براي عبور از مرز دولتي اطالعات نادرست ساير افرادي كه در زمان درخواست صدور گذرنامه و يا   -4

سند ا شرايط از دست دادن ، سرقت و يا تخريب گذرنامه صادر شده و يا يامتناع و داليل  در خصوص
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 ؛ ارائه نموده باشد –درخواست براي مدت يك سال از  - جايگزين 

دو سال از دريافت نامه  - شده است يجرائممرتكب  افرادي كه در طول اقامت آنها در يك كشور ديگر ،   -5

ارتكاب جرم ، توسط مراجع  به اجباري يا اخراج ، با اشارهخروج وزارت امور خارجه و يا اسناد  رسمي از

 ذيصالح كشور مربوطه ؛

مدت دو سال از دريافت نامه  براي – ندشده ا اخراجاز كشور ديگري  ،ژيم ورودنقض ربخاطر  افرادي كه -6

از اجباري يا اخراج  خروجبراي ارتكاب جرم و يا از تاريخ دريافت مدارك براي  رسمي از وزارت امور خارجه

 ؛مرجع ذيصالح 

خارجي تبديل پول بلغاري ، ماليات يا  حقوق گمركيقوانين مربوط به براي نقض  مكرراافرادي كه   -7

 آخرين مجازات ؛تاريخ مدت يك سال از  براي – شده اند مجازات

شده است كه آنها  ثابتو  اعالم كرده اند را  فقدان، سرقت و يا تخريب فيزيكي سند شناسايي افرادي كه  -8

 تخلف ؛براي مدت يك سال از تاريخ شناسايي  - كرده انداستفاده  از آن همچنان

براي سفر به خارج از  كتبي رضايت كه محجور كه اهليت قانوني ندارند كسانيو افراد  غير رشيد و صغير  -9

 .خود ندارندقيم  و، پدر و مادر خوانده  از والدينكشور 

   .a 76 ماده

شده از  صادراسناد صادر نمي شود و  جايگزين ، گذرنامه و اسنادخواهد بود خروج از كشور ممنوع  -1بند 

بلغاري يا مراجع ذيصالح  در مورد آن افراد داده هاي دريافتي از .خواهد شدخارج  يد افراد زير سن بلوغ

قانون حفاظت  11ماده  تحت پوشش مفادخارجي در دسترس است كه در طول اقامت در خارج از كشور او 

 .از كودكان خواهد بود

براي يك دوره تا دو سال از  و بايد باشدهدف محافظت از كودك بايد با  1مذكوردر بند اقدامات   - 2بند 

 .تاريخ ثبت درخواست آنها باشد

اقدامات موارد معوق و مستثني ا ديگر يبه عنوان يك استثناء ، در مورد داليل بهداشتي مشهود  -3بند 

 .بايد اعمال شودن 1مذكور در بند 

 العملكودك بايد يك دستور براي حفاظت از و وزير امور خارجه وزير كشور ، رئيس آژانس دولتي  -4بند 

 .صادر نمايند 1مذكور در بند  اقداماتبراي اجراي مشترك 

مذكور در مواد تحميلي و اداري اجباري  شرايطجمهوري بلغارستان، با  افراد خارج از رايببايد ) 77( ماده

 .صادر شود موقتگذرنامه    76aمذكور در ماده  شرايطيا ، 76يا  75

 )78( ماده
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برابر مقررات اين او از طرف وزير كشور يا مقامات مجاز  به موجب دستوراداري بايد  اجبارياقدامات   -1بند 

 .بخش اجرا شود

رئيس كميسيون امور خارجه بايد به موجب دستور  75ماده  2اقدامات اجباري اداري مذكور در بند -2بند

 .بايد اعمال شودرؤساي سرويس هاي امنيتي و خدمات نظم عمومي  براي امنيت اطالعات و يا

مختار از مقامات بر اساس پيشنهاد وزير كشور يا  بايد با دستور مستدل  78aاقدامات مذكور در ماده  -3بند 

 .اعمال شود حفاظت از كودكانبراي  رئيس آژانس امور خارجهسوي يا پس از ارائه بيانيه اي از سوي او 

 اين قانونبايد ، مي شود  مرجع صادر كننده قانوني كه منتج به اعمال اقدامات اداري اجباري   a)78( ماده

 .اعمال يا لغو آن است ارسال نمايدصالح به مرجعي كه رسمي به  مجراياز طريق يك  را

 .شود  اعمال يا لغو 1قبول مذكور در بند اجباري اداري بايد پس از  اقدامات -2بند 

 )79( ماده

خواست آن بايد به ترتيب مذكور در قانون آئين اداري اجرا  و  78ات مذكور در ماده دستوراجراي  -1بند 

 .شود

قانون آيين  35قيود مندرج در ماده بايد ن 75ماده   3 - 1 اجراي دستورات مذكور در بنددر  -2بند 

 .اعمال شوداداري دادرسي 

به ترتيب معين در قانون و مي تواند  باشد منوط به تحقق فوريبايد   2مندرج در بند دستورات   -3بند 

 .گردد تجديد نظراداري دادرسي آيين 

 .مفاد آن را متوقف نمايد ينبايد اجرا 1از مقررات بند شكايت  -4بند 

 مقررات اداري و تنبيهي : بخش دوم

 :جريمه شوند  "لف" 300تا  50افراد زير بايد از  ) 80( ماده

 ؛محكوم نشودمجازات شديد در صورتيكه به  ،مدارك غيرمدارك شناسايي جعلي يا  كننده از استفاده -1

 ديگري ؛ شناساييسند بدون رضايت دارنده ، پنهان كردن و يا نابود كردن در اختيار گرفتن ، سرقت  -2

 سند شناسايي بلغاري ؛ يا گرو گذاشتن يا واگذار كردن گرو گرفتن  -3

 و،لغ  -4

 درخواست مقامات ؛ ابرسند شناسايي بر ائهعدم ار -5

 لغو،   -6
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 لغو،   -7

 )81( ماده

 : جريمه شود در صورتيكه "لف" 150تا  20بايد از  شهروند بلغاري  -1بند 

 لغو،   -1

به مقامات توسط دولت ديگر ظرف مدت تعيين شده صادره مدارك شناسايي عدم اعالم تحصيل   -2

 ؛ ذيصالح بلغاري

 ؛ شناسايي بلغاري سند خراب كردن يا از بين بردن، نمودنمفقود   -3

 ؛ شود هويت خود بررسيبراي توسط مقامات مجاز مانع انجام بازرسي   -4

ماه از انقضاي اعتبار آن و يا پس از  3از  براي صدور به مرجع صادر كننده پسسند شناسايي  عدم ارائه  -5

 ؛بين رفتن آن 

 برابرمجازات شديدتر  دارايموضوع بجز م تقاضا براي صدور مدارك شناسايي ، اعالم اطالعات غلط هنگا  -6

 قانون ديگر ؛

 استفاده از مدارك شناسايي بلغاري نامعتبر ؛  -7

آدرس براي تغيير نام ، داده هاي شخصي ،  هروز 30ناسايي براي يك دوره عدم اقدام براي تغيير اسناد ش -8

 تصوير ؛ اساسيو يا تغيير دائمي و  دائمي

نمايندگي او كه از  يشناسايي شخصسند  تهيهبه عنوان يك نماينده قانوني براي عدم اقدام ضروري   -9

 .دارد

 .باشد  "لف" 3000بايد تا مرتكب شود جريمه يك فرد خارجي  1بند مذكور در سند در مورد اگر  -2بند 

تواند توسط اشخاص مجاز بوسيله رسيد  مي "لف" 20 تااين قانون   برابربراي جرايم جزئي  ) 82( ماده

 .اعمال شود

 لغو،  )83( ماده

 )84( ماده

اين قانون صادر شده  1ماده  2برابر مقرراتي كه توسط مقامات ذيصالح  مذكور در بند جرائم بايد   -1بند 

 .است  احراز گردد

آنها بايد از سوي يا مقامات مجاز  1ه روساي مراجع اداري مذكور در بند صادرمقررات بر اساس  -2بند 

 .را صادر نمايندمجازات احكام  
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به ترتيب مقرر در قانون جرائم و مجازات هاي اداري و مجازات بايد احكام و صدور  جرائم حرازا -3بند 

 .انجام شود به ترتيب مقرر  در قانون آيين دادرسي اداري –تجديد نظر از آنها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


