ЗАМЕСТВАЩО ИЗВЕСТИЕ

BG

Този формуляр се попълва изключително от лица, на които не е било възможно да използват дигиталната регистрация за влизане на
адрес https://www.einreiseanmeldung.de.
Попълва се по един формуляр на човек. При непълнолетни или при лица, подлежащи на особени грижи, формулярът трябва да бъде
попълнен и подписан от родител/настойник или от лице, отговорно за грижите.
Попълвайте формуляра с големи букви. При интервали оставяйте едно празно квадратче.
Моля при поискване предавайте попълнения изцяло формуляр на превозвача или на органа, натоварен с полицейския контрол на
трансграничния трафик.
Невярна информация може да бъде преследвана като административно нарушение с глоба до 25 000 евро.

ПЪТНА ИНФОРМАЦИЯ: 1. Име на транспортната фирма

2. Номер на курса

3. Евентл. място

4. Дата на пристигане (ГГГГ/ММ/ДД)
2

0

5. Място на излитане/потегляне (посочете град и държава)

6. През (вписва се само ако сте се прекачвали)

ЛИЧНИ ДАННИ: 7. Фамилия

8. Име (имена)

9. Пол
Женски

10. ГРАЖДАНСТВО

11. ДАТА НА РАЖДАНЕ (ГГГГ/ММ/ДД)

Мъжки
Различен

□
□
□

ТЕЛЕФОНЕН (ТЕЛЕФОННИ) НОМЕР(А), под който (които) може да се свържем в Вас при необходимост, включително международен и национален код:
12. Мобилен
13. Работа
телефон
14. Частен
15. Ел. поща
АДРЕС НА ЖИВЕЕНЕ / АДРЕС НА ПРЕБИВАВАНЕ В ГЕРМАНИЯ:
16. Название на хотела (ако е приложимо)

17. Улица и номер (моля оставете едно свободно квадратче между улицата и номера)

19. Град

18. Апартамент №

20. Федерална провинция

21. Пощенски код

АДРЕС НА ДРУГИ ПЛАНИРАНИ МЕСТА НА ПРЕБИВАВАНЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 10 ДНИ:
22. Название на хотела (ако е приложимо)

23. Улица и номер (моля оставете едно свободно квадратче между улицата и номера)

25. Град

24. Апартамент №

26. Федерална провинция

27. Пощенски код

ПОДПИС, с който се потвърждава верността на посочените данни:

Попълненото изцяло заместващо известие




се предава на превозвача в случай на пряко влизане от рисков регион в Шенгенското пространство,
се предава на Федералната полиция по време на граничната проверка в случай на пряко влизане от рисков
регион извън Шенгенското пространство,
ако още не е било предадено на превозвача, се предава при поискване на Федералната полиция при
изпълнение на нейните гранично-полицейски задължения, независимо от ползването услугите на превозвач.

Във всички други случаи изпращайте заместващото известие незабавно на следния адрес:
Deutsche Post E-POST Solutions GmbH
Aussteigekarte
69990 Mannheim

