ПРЕСЦF,НТЪР И ВРЪ3КИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Звената на отдел „ Български документи за самоличност" към
СДВР ще работят за дните от 21 до 25 март 2017 г. от 08.30 ч.
до 17.00 ч., а на 26 март 2017 г. от 08.30 до 19.00 часа
В седмицата преди 26 март 2017 r., когато ще се проведат изборите за
Народно събрание е еъздадена необходимата организация българските
граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни
документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени,
откраднати, повредени , унищожени или с изтекъл срок, да имат
възможност да упражнят правото си на глас .

В СДВР

е

съзцадена с.гrедната организация

за

работа :

1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания , на граждани,
подали вече заявлекие за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й
или ще бъде издадено уцостоверение за изгубен , откраднат, повреден ,
унищожеі i 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 24 март 2017 г., по искане на гражданите , ще бъде
издавано необходимото нм удоетоверение , с което да гласуват

За да бъде издадено удостоверсние е необходимо :
1. Гражданите лично да поцадат искане в Отдел „Български документи за
самоличност"- C1 jBP или РУ при СДВР за дните от 21 март 201 7 г. до 25
март 2017 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч . и на 26 март 2017 г. от 08.30 ч. до 19.00

ч.
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за уnражняване на правото
на глас в изборите за Народно събрание, се издаиат само след приемане на

карта.
личіiа
на
заявление
издааане
за
3.В случай на подадено и регистрирано no постоянен адрее заявление за
издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ,
СДВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес .

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се
издават от общинската администрация .
YДOCTOBEPFHHETO СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД
СF,КЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА
ИЗБОРНИЯ ДЕН 26 МАРТ 2017 Г.

Образец 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕц1 НИТЕ РАБ 4 ТИ
ОБЛАСIНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ -

Сннмка на лицето -

Рег. Ns

снема се на мнсто прн

Дата :

20i7 г.

подаване на заявпение
за издаване на лнчна
картв

в

сьответната

ОДМВР/СДВР

н

се

разпечатва от нАИФ
НРБЛД

УДОСТОВЕРЕНИЕ
На основание чп . 263, ал . 1 от Изборния кодекс и регистрирано заявление за изцаване на
лична карта рег. Ns

/

2017 г. в ОДМВР/СДВР/РУ -

се издава настоящото удостоверение на :
ЕГН :

пол:

(изписват се автоматичнл трите имена на лицето, ЕГН н поп)

Месторождеиие •
(изписва се автvматично местортнденнето на лиието)

Документи за самоличност :
ЛИЧНА КАРТА Ns

статус: НЕВАЛИДЕН/УНИЩОЖЕН

Лицето е декларирало , че неговият документ за самоличност ЛИЧНА КАРТА е
изrубен/откраднат/поарецен/унищожен . Документьт е обявен за невалиден/унищожен на
(яsписва се автоматхчно датата на смяна на статуса)

В Национален автоматизиран информационен фонд "Надионален регистьр на
българеките лични документи" (НАИФ НРБЛД) има следните данни за постоянен адрес на
лицета :
, общ.

Гр.
ул . /жк

, обл.
,

Ns

,
, вх. _, ет. ^, ап .

~

Настоящото удостоверение се издава , за да послужи само ri ред секционната
избиратепна комисия и е валидно за изборния ден 26.03.2017 г.

Удостоверението се прилага към избирателния сnиськ за гласуване в изборите за
Народно събрание .
Начаzник:
(подпис,фамилня ,печат)

Образец 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
• 11 1' r ( •

~~ в̀ ~~
в

•

f I

I' ' i

~

~

•

~

►

(~

Снимка ня лнцето -

Per. N_
Дата :

снеыа се на място лрн
подаване на заявпенне
за нздаване на лична
карта в съоrветната

2017 г.

ОДМВР/СДВР

и

се

разпечатва от НАИФ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

НРБ)I).(

На основание чл . 263, ал . 1 от Изборния кодекс и регистрирано заявление за издаване на
лична карта рег. Ns

/

2017 г. в ОДМВР/СДВР/РУ -

се издава настоящото удостовереиие на:
ЕГН :

пол •

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

Месторожденае :
(изпнсва се автоматично месторождението на лицвто)

Документи за самоличносг :
ЛИЧЕН (ЗЕЛЕН) ПАСПОРТ серия

~

Ns

статус : НЕВАЛИДЕН/цНИIЦОЖЕН

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

изгубен/откраднат/повреденlунищожен .

Документът

е

обявен

за

невалиден/унищожен на
(изписва ск автоматмчко датата на смяиа на crлryca)

В Национален а.втоматизиран информационен фонд "Националея регистьр на
българските лични документи" (НАИФ НРБЛД) има еледните данни за постоянен адрес ха
лицето :
обл.
Гр.
общ.
Л. /жк
, вх.
, ап. _
, Ns
ет.

,

,

_,

,

~

Настоящото удостоверение ее издава, за да послужи еамо пред секционната
избирателна комисия и е валидно за изборния ден 26.03.2017 г.

Удосговерението се прилага към избирателния списък за гласуване в изборите за
Народно събрание .
Началник :
(подпнс,фамхл ня, печ ат)

Образец 3
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТИА ДИРЕКL Я НА МВР -

PAI%ТОННО YIIl'АВЛЕРП IЕ Синмка на лицето -

Рег. Ns
Дата :

снема се на място лрн
подаване на заявление
за издаване на лнчна
карта в rьответната

2017 г.

ОДМВР/СДВР

и

се

разпечатва от НАИФ

I-ТРБЛД

УДОСТОВЕРЕНИЕ

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

лична

карта

рег. Ns

/

2017

г.

в

ОДМВР/СДВР/РУ -

се издава насrоящото удостоверение на:
ЕГН :

пол •

(изписват се автоматхчно трите имепа на лицето, ЕГН и пол)

Месторождение •
(изnисва се автоматячно месторождението на лицето)

Лицето няма издавана лична карта .
В Национален автоматизиран информационен фонд "Национален региетър на
българските лични документи" (НАИФ НРБЛД) има следните данни за nостоянен адрес на
лицето :

Гр.
ул. /жк

, общ.

, обл.
, N4

, вх.

,

ет. `, ап. _

Настоящото удостоверение се издава, за да послужи само пред секционната
избирателна комисия и е валидно за изборния ден 26.03.2017 г.
цдостоверението се прилага към избирателния сtгисък за гласуване в изборите за
Народно събрание .
Началник :
(подпнс, фамииия, печаr)

Образец 4
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДУII'ЕКLjИЯ НА МВР РАЙОННО УПРАВЛЕHIIЕ -

Сннмка на лицего -

Рег. Ns

снема се на място прм

Дата :

2017 г.

подаване на заявление
за изцаване на лнчна
иарта

в

съответната

оДМВР/СДВР

и

се

разпечатва от NАИФ
НРБЛД

УДОСТОВЕРЕНИЕ

На основание чл . 263, ал. i от Изборния кодекс и реrистрирано заявление за издаване
на

лична

карта

/

рег. Ns

2017

г.

в

ОДМВР/СДВР/РУ -

се издава настоящото удостоверение на:
пол :

ЕГН:
(изпвсват се автматично трнте ииена на лиието, ЕГН и пол)

Местvрождеине :
(изпнсва се автоматично иесторождението на лицето)

Документи за самоличносг:
ЛИЧНА КАРТА JVb

Е С ИЗТЕКЪЛ СРОК КЪМ
(дата на изборнмя ден)

В Национален автоматизиран информационен фонд "Национален регисrьр на
бълrарските лични документи" (НАИФ НРБЛД) има следните данни за постоянен адрес на
ЛИЦеТ0:
Гр.
ул. /жк

, общ.

, обл.
Ns ___, в%.

_^, ет.

, ап.

~

Настоящото удостоверение се издава, за да лослужи само пред секционната
избирателна комиеия и е вапидно за изборния ден 26.03 .20 1 7 г.

Удостоверението се прилага към избирателния еписьк за rласуване в изборите за
Народно събранив.
Начanник:
(лодлис,фаии;гня,печат)

