
ПРОЦЕДУРА ЗА  ИЗДАВАНЕ НА ГРЪЦКИ ОСИГУРИТЕЛЕН НОМЕР 

(АМКА) ЧРЕЗ ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ В РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ 

Необходимите документи за издаване на АМКА са следните: 

• Паспорт или лична карта  

• В случай че кандидатът има данъчен идентификационен номер (ΑΦΜ) в Гърция, 

всеки документ, в който е посочен този номер 

 

1. Необходимите данни за издаване на AMKA са следните: 

 

• Националност 

• Номер на паспорт/лична карта 

• Вид на документа за самоличност (паспорт, лична карта) 

• Данъчен идентификационен номер (АФМ) 

• Пол 

• Дата на раждане 

• Град на раждане 

• Префектура(община/област) на раждане 

• Cтрана на раждане 

• Фамилното име с гръцки букви (фамилното име, което кандидатът е имал при 

раждането си) (*) 

• Настоящото фамилно име с гръцки букви (както е посочено в документа за 

самоличност на кандидата) (*) 

• Името с гръцки букви (*) 

• Името на бащата с гръцки букви (*) 

• Името на майката с гръцки букви (*) 

 

(*) Чуждестранните граждани посочват името както се произнася на гръцки език. 

 

• Фамилното име с латински букви (фамилното име, което кандидатът е имал при 

раждането си) (**) 

• Фамилното име с латински букви (както е посочено в документа за самоличност на 

кандидата) (**) 

• Името на бащата с латински букви (**) 

• Име на майката с латински букви (**) 

• Електронна поща  

 

(**) За гръцките граждани преобразуването на имената от гръцки на латински букви 

се извършва автоматично въз основа на ELOT 743 (стандарт ISO 843). Въпреки това, 

ако в личната карта или паспорта на кандидатът пише друго, той/тя трябва да посочи 

тези данни. 

 

• Данни за контакт в Гърция (***) 

• Адрес (улица и номер) 

• Район 

• Пощенски код 



• Телефонен номер-1 

• Телефонен номер-2 (по избор) 

 

 

(***) Данните за контакт трябва да са в Гърция. Ако кандидатът няма адрес в Гърция, 

може да посочи адреса на роднина/близък човек или негов представител. В случай че не 

може да предостави данни за контакт в Гърция, в това поле най-вероятно ще бъдат 

попълнени данните за контакт на неговия пенсионен институт в Гърция. 

 

Когато горепосочените данни не фигурират в идентификационния документ, съгласно 

който ще се издаде AMKA (паспорт или лична карта), те трябва да бъдат декларирани от 

кандидата. 

 

3. Кандидатът трябва да предостави всички горепосочени данни и документи в 

посолството, а именно: 

• Копие от документ за самоличност (паспорт или лична карта) 

• Горепосочените данни, които не фигурират в идентификационния документ 

• Електронната поща на кандидата 

• Пенсионен институт в Гърция, в който са внасяни осигуровки и регистрационния 

номер на кандидата в този институт 

 

4. Посолството ще изпрати всички горепосочени данни по електронна поща на 

компетентния надзорен орган (amka@idika.gr). Въз основа на тази информация 

ИКА/ЕФКА ще издаде AMKA номера и ще изпрати сертификата за неговото 

издаване на електронната поща на кандидата. В случай че кандидатът няма такава, 

сертификатът може да бъде изпратен на електронната поща на посолството и 

кандидатът да го получи на място. 


