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Form of Visa / апликационна форма за виза 

ATTENTION / внимание 

1. Fill Out this Form using CAPITAL LETTERS and BLACK INK
Попълнете този формуляр с главни букви и черно мастило  

2. Fill the box with asterisk (*) with suitable choice
Попълнете кутийката със звездичка (*) с подходящ избор 

3. Fill the box with two asterisk (**) for whom apply Limited Visa who wants to work in Indonesia
Multiple Visit Visa and Limited Stay Visa will be granted upon authorization from the the Directorate General of
Immigration in Jakarta, Indonesia
Кандидатите, които искат да работят в Индонезия с „Виза за ограничен престой”, да поставят в кутийката две 
звездички (**). «Виза за многократни посещения» и «Виза за ограничен престой» ще бъдат издадени след 
разрешение от Генерална дирекция за имиграцията в Джакарта, Индонезия. 

4. Fill the date boxes with date-month-year in sequence, each of it consist two digits.
EXAMPLE : 26 January 2008

Попълнете кутийките с данни в последователност дата/месец/година, всяка от тях се състои от две цифри.. 
ПРИМЕР: 26 януари 2008  

.

2 6 0 1 0 8

2 6 0 1 0 8

 Application - апликационна *   
 1. Transit Visa / транзитна виза 
 2. Single Visit Visa / виза за еднократно посещение  
 3. Multiple Visit Visa / виза за многократни посещения 
 4. Limited Stay Visa /  виза за ограничен престой 

Date of Application /
 Дата на прилагане 

Surname / Име и бащино име 

Given Name / Фамилия    

Sex / пол  Place of Birth / място на раждане Nationality / Гражданството 
1. Male / мъж 
2. Female / жена 
Date of Birth /
дата на раждане 

Email address / имейл  Marital Status /  
Семейно положение 

Address / адрес Phone / Тел. 

 Mobile Phone / Моб. телефон 

Type of Passport / вид на паспорт Number / номер Date of issue /дата на издаване 
1. National / национален           
2. Diplomatic / дипломатически  
3. Service / служебен  
4. Seaman / моряашки  
5. Other travel document / Друг документ 

Place of Issue / Място на издаване Valid until / дата на валидност 

Occupation in Indonesia ** / Занятие в Индонезия Occupation / професия 

Name of Company  / Име на компанията 

Address of Office / Occupation - Адрес на офис / професиите 

 Phone/ Mobile Phone / Тел./ / Моб. телефон 

Address of Residence in Indonesia / Адрес на пребиваване в Индонезия 

Reason for Applying Visa / Цел на влизането (пътуването) Length of Stay (Days) / Срок на престоя (дни) 



Date of Entry /Дата на влизане Date of Departure/Дата на заминаване Flight/Vessel Name /Име на полет/кораб 

Name of Reference or Hotel Reservation / Име на Референтен или хотел Резервация 

Address of Reference or Hotel / Адрес на Референтен или хотел  

 Phone/ Mobile Phone / Тел./ / Моб. телефон 

1. Have you ever been to Indonesia before ?
Били ли сте някога в Индонезия преди?

Yes / да No / не 

2. Are you in possesion of any others countries's travel documents ?
Притежавате ли документи за пътуване в други държави?

Yes / да No / не 

3. Have your visa application been denied before ?
Отказвана ли ви е виза преди?

Yes / да No / не 

4. Have you ever been forced to leave Indonesia ?
Били ли сте някога принудени да напуснете Индонезия?

Yes / да No / не 

5. Have you ever been committed a crime or any offence ?
Случвало ли ви се е да  извършите престъпление или някакво нарушение?

Yes / да No / не 

All of the statement and data declared in this form is legal and based on real situation, should in the future be found that
this statement is not true, I am willing to be sued according to prevailing regulation.

Всички твърдения и данни, декларирани в този формуляр, са законни и се основават на реалното състояние, ако 
в бъдеще бъде установено, че това твърдение не е вярно, аз желая да бъда съден според преобладаващата 
регулация. 

Signature of Applicant
Подпис на заявителя 

CATATAN PETUGAS
Lampiran Persyaratan :

 Surat Sponsor
 Copy Surat Persetujuan Dirjenim
 Copy Kartu Identitas
 Daftar Riwayat Hidup
 Tiket Pesawat PP
 Reservasi Hotel

CATATAN PETUGAS

Nomor Visa Indeks Visa

Tanggal Dikeluarkan Berlaku s/d

Tempat Dikeluarkan Selama

Nomor Persetujuan Dirjenim Tanggal

Biaya Sticker yg dipakai

Paraf Petugas,

Photos
3 X 4
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