
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЩЯ НА МВР -

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ 

Per . Ла 

Дата : _ 2023 г. 

Снимка на лицето -
енема се на място при 
подаване на заявление 

:за .издаване на лична 
жарта в съответната 
ОДМВР/СДВР и се 
разпечатва от HAtljJ 
НРБЛД •. УДОСТОВЕРЕНИЕ 

На основание Чл. 263. ал. 1 от Изборния кодекс и регистрирано заявление за. издаване йй? 
лична карта per. № / ' 2023 г. в ОДМВР/СДВР/РУ/У -
се издава настоящото удостоверение на: 

(изписват се автоматично трите имена на лицето, ЕГН и пол) 

ЕГН: пол: 

Месторождение:,_ 
(изписва се автоматично месторождението на лицето) 

Документи за самоличност: • 

ЛИЧНА КАРТА № статус: НЕВАЛИДЕН/УНИЩОЖ 

. Лицето V декларирало, че неговият документ за самоличност ЛИЧНА ЖАРТА 
изгубен/откраднат/по вреден/унищожен. Документът е обявен за невалиден/унищожен на 

(изписва се автоматично датата на смяна на статуса). 

В Национален автоматизиран информационен .фонд "Национален регистър на 
българските лични документи" (НАИФ НРБЛД) има следните данни за постоянен адрес на 
лицето: 

Гр. 
ул. /жк _ 

обл._ 
№ , вх. ет. ап. 

Настоящото удостоверение се издава, за да послужи само пред сешщсййШ^^^р 
избирателна комисия и е валидно за изборния ден 02.04.2023 г. * т ЯГ 

Началник: 
(подпис,фамилия. 



Образец 2 

/МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР -

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ -УЧАСТЪК 1 

Per . № 

Дата : 2023 г. 

" У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

s На основание чл. 263. ад. 1 от Изборния кодекс и регистрирано заявление за издаване на 

лична карта per. № 7 . 2023 г. в ОДМВР/СДВР/РУ/У-

се издава настоящото удостоверение на: 

ЕГН:. Доя? _ 
(изписват се автоматично трите имена на лицето. ЕГН и пол) 

Месторождение: • 
(изписва се автоматично месторождението на лицето) 

Документи за самоличност: 

ЛИЧЕН (ЗЕЛЕН) ПАСПОРТ серия № статус: НЕВАЛИДЕН/УНИЩОЖЕН ' 

Лицето е декларирало, че неговият документ за самоличност ЛИЧЕН (ЗЕЛЕН) 

ПАСПОРТ е изгубен/откраднат/повреден/унищожен. Документът е обявен за 

невалиден/унищожен на . : . 
(изписва се автоматично датата на смяна на статуса) 

В Национален автоматизиран информационен фонд "Национален регистър на 
българските лични документи" (НАИФ НРБЛД) има следните данни за постоянен адрес на 
лицето: г 

Гр. , общ. , обл. ' j 
• ул. /жк • ,•№ ) вх. , ет. ад. 

Снимка на лицето -
снема се на място при 
подаване на заявление 
за Издаване на лична 
карта в съответната 
ОДМВР/СДВР и се 
разпечатва от НАИФ 
НРБЛД 

Настоящото удостоверение се издава, за да послужи само пред секционната 
избирателна комисия и е валидно за изборния ден 02.04.2023 г. 



Образец 3 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ Р А Б О Т 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ 

Per. № 

Дата : _ г. 

Снимка на лицето -
снема се на място при 
подаване на заявление 
за издаване на ж 
карта в съответната*5 

ОДМВР/СДВР и се : 

разпечатва от НАИФ 
НРБЛД - • 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

На основание чл. 263, ал. 1 от-Изборния кодекс и регистрирано заявление за издаване 

на лична карта" per. № ' / _ _ _ 2023 г. в ОДМВР/СДВР/РУ/У-

се издава настоящото удостоверение на: 

ЕГН: пол: 
(изписват се автоматично трите имена на липето, ЕГК и пол) 

Месторождение': 
(изписва се автоматично месторождението на лицето.) 

Лицето няма издавана лична карта. 

' В Национален автоматизиран информационен фонд "Национален регистър на 
българските лични документи" (НАИФ НРБЛД) има следните данни за постоянен адрес на 
лицето: . -

Гр. 
ул. /жк _ 

, общ. обл. 
вх. , ет. , ап. 

Настоящото удостоверение се издава, за да послужи само. пред секцио 
избирателна комисия и е валидно за изборния ден 02.04.2023 г. 

Началник: 
(подпис,фамилия, печат) 



"Т ~ ~~ Образец 4 

•МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ .РАБОТИ 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР -

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ; -УЧАСТЪК 

Per. № 

Дата : _ г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Снимка, на лицето -

снема се на място при: 
подаване на заявление 
за издаване на лична 
карта в съответната 
ОДМВР/СДВР и се 
разпечатва от НАИФ 
НРБЛД 

На основание чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс и регистрирано заявление за издаване 

на лична карта per. № / 2023 г. в ОДМВР/СДВР/РУ/У -

се издава настоящо® удостоверение на: 

пол: 

(изписват се автоматично трите имена на лицето, ЕГН и пол) 

Месторождение: • 
(изписва се автоматично месторождението на лицето) 

Документи за самоличност: 

ЛИЧНА КАРТА. № Е С ИЗТЕКЪЛ; СРОК КЪМ. 
(дата на изборния ден) 

В Национален автоматизиран информационен фонд "Национален регистър на 

българските лични документи" (НАИФ НРБЛД) има следните данни за постоянен адрес на 

Лицето: 

J общ. 
ул. /жк № « JE&X о $ вТ * ан. 

Настоящото удостоверение се издава, за да послужи само пред секционната 
избирателна комисия и е валидно за изборния ден 02.04.2023 г. 

Началник: -
(подпис,фамилия,печат) 



<ч ~v 

Звената „Български документи за самоличност" при СДВР и ОДМВР тце съдействат 
на българските граждани, документи за самоличност, да ' ,г 
унражнят яравото си на глас в деня на изборите за Народно събрание 

• / 

В седмицата преди 02 април 2023 г,, когато ще се проведат изборите за Народно събрание, 
е създадена необходимата организация българските, граждани, които нямат издадена лична 
карта или не притежават валидни документи (яйчна карта или яйчен /зелен/ паспорт) защото са 
изгубени, откраднати, повредени, унищожени или е изтекъл срок, да имат възможност да 
упражнят правота си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност" е с щ 
следната организация за работа: . -

• 

1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление; 
за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й иди ще бъде издадено удостоверение 
за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен 
/зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност; 

2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до: края на работния ден на 31 март 
2023 г., по искане на гражданите, Ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с 
което да гласуват. 

За да бъде издадено удостоверение .е необходимо: • 

1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР, РУ и участък към РУ за дните от 
28 март до 01 април 2023 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 02 април 2023 г. от 08.3%]щ 
19.00 ч. В случай, че работното време на съответното звено БДС е pagsMpfjp 
удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, 
задължително ще се спазва периодът на 01.04.2023 г. (събота) и на 02.04.202j 
(неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на 
помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по 
линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР. 

2. Удостоверенията, • осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в 
изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване 
на лична карта. 

3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична 
карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, СДВР и 
'ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес. 

Удостоверения: за заявен постоянен и настоящ адрес се. издават от обцщнщ 
администрация, • 

' ; : • ' , f 
УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО Л Р Е Д ^ Ц ? 

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН •• 
02 АПРИЛ 2023 Г. 


