
Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще 
съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за 
самоличност да упражнят правото си на глас в деня на президентските избори, 
националния референдум и на частичните избори за кметове

В седмицата преди 6 ноември 2016 г., когато ще се проведат президентските избори и 
националният референдум, както и частични избори за кметове е създадена 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. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала 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 или 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 04 
ноември 2016 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 и РУ при СДВР/ОДМВР за 
дните от 01 ноември 2016 г. до 05 ноември 2016 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 06 
ноември 2016 г. от 08.30 ч, до 19,00 ч.

2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в 
изборите за президент и вицепрезидент на Република България, за произвеждания 
национален референдум и частичните избори за кметове, 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, СДВР и ОДМВР 
независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ: За упражняване правото на глас за президентските 
избори.л.яа^р.еферендума се издава едно обшо удостоверение, а за частичните избори за 
кметове се издава отделно удостоверение.

В случай на провеждане на втори тур на избори президент и вицепрезидент на 
Република България и на частични избори за кмет ще се издават нови удостоверения 
от 08.11.2016 г. съгласно описания по-горе начин и време.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската 
администрация.



М И Н И С Т Е Р С Т В О  НА ВЪТРЕШ НИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР -________________

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ -

Образец 1

Per. № ________________

Д а т а :__________2016 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

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

лична карта per. № ____________ /________ 2016 г. в ОДМВР/СДВР/РУ - __________________

се издава настоящото удостоверение на:

______________________________________________ Е Г Н :___________________ пол: _
(изписват се автоматично трите имена на лицето, ЕГН и пол)

Месторождение:___________________________________
(изписва се автоматично месторождението на лицето)

Документи за самоличност:

ЛИЧНА КАРТА № _______________________ статус: НЕВАЛИДЕН/УНИЩОЖЕН

Лицето е декларирало, че неговият документ за самоличност ЛИЧНА КАРТА 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 р ._________________________ , общ .___________________ , обл.____________________ ,
ул. /ж к ________________________________________ , № _______ , в х .___, ет .___, ап .___

Настоящото удостоверение се издава, за да послужи само пред секционната
избирателна комисия и е валидно за изборния ден __ (дата на изборния ден) и за
произвеждания на __(дата) национален референдум.

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

Н а ч а л н и к :______________________
(подпис>фамилия,печат)



06pa3eU: 2

МИНИСТЕРСТВО HA ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
O^^^CTHA KUIDIHA 11BP-________________  

PAHOHHO -

Per. № _______________

Д ата:__________2016 r.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

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

лична карта рег. ____________ I________2016 г. в ОД^ВР/СДВР/РУ - _________________

се издава настоящото удостоверение на:

______________________________________________ЕГН:___________________пол:__
(изписват ce автоматетно трите имена на лицето, ЕГН и пол)

Mecxopo,imeHHe:__________ _________ _______________
(изписва ce автоматтно месторождението на лицето)

Документи за самоличност:

ЛИЧЕН (ЗЕЛЕН) ПАСПОРТ серия___№ _______стагус: НЕБАЛИДЕН^НИЩОЖЕН
Лицето е декларирало, че неговют документ за самоличност ЛИЧЕН (ЗЕЛЕН) 

ПАСПОРТ е изгубе^откраднат/повреде^унищожен. Документат е обявен за 

невадиден/унищожен н а ___________________ .
(изписва се автоматотно датата на смяна на статуса)

B Надионален автоматизиран информационен фонд “Национален perncThp на 
българските лични документи” (НАИФ НРБЛД) има следните данни за постоянен адрес на 
лицето:
Гр.________________________ , общ .___________________ , обл._____________________ ,
ул. /жк________________________________________, .N'o_______ b x .____2 ет.___..... an.___

Настоящото удостоверение се издава, за да послужи само пред секционната
избирателна комисия и е валидно за изборния ден __ (дата на изборния ден) и за
произвеждания на __(дата) национален реферевдум.

Снимка на лицето - 

снема се на място при 

подаване на заявление 

за издаване на л^на  

карта в съответната

о д м в р /с д а р  и се

р^печатва от НАИФ 

НРБЛД

Началник:___________________
(подпис,фамшга,печат)



М И Н И С Т Е РС Т В О  НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБ ЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР >________________  

Р АЙОННО УПРАВЛЕНИЕ -

Образец 3

Р еп  № ________________

Д а т а :__________2016 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

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

на лична карта per. № ____________ /________  2016 г. в ОДМВР/СДВР/РУ -

__________________се издава настоящото удостоверение на:

_______________________________________________Е Г И :___________________ п ол :__
(изписват се автоматично трите имена на лицето, ЕГН 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'5 (НАИФ НРБЛД) има следните данни за постоянен адрес на 

лицето;

Г р ._________________________ . общ. , обл ,_____________________ , 
ул, /ж к ________________________________________ , №  , вх. ___ , ет. __, ап .___

Настоящото удостоверение се издава, за да послужи само пред секционната
избирателна комисия и е валидно за изборния ден __ (дата на изборния ден) и за
произвеждания на __(дата) национален референдум.

С ним ка 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

Началник:__________________
(подпис,фамилия,печат)



М И Н И С Т Е Р С Т В О  НА ВЪТРЕШ НИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ________________  

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - __________________
..............................................  ■ ' ' ' nrvj  ■ ' 1 ■ I ■ —  ■ - ■ ■ ■ ..................................

Образец 4

Per. № ________________

Д а т а :__________ 2016 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

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

на лична карта per. № ____________ /________ 2016 г. в ОДМВР/СДВР/РУ -

_________________ се издава настоящото удостоверение на:

______________________________________________Е Г Н :__________________ пол:__
(изписват се автоматично трите имена на лицето, ЕГН и пол)

Месторождение:___________________________________
(изписва се автоматично месторождението на лицею)

Документи за самоличност:

ЛИЧНА КАРТА № _________________ Е С ИЗТЕКЪЛ СРОК КЪ М _________
(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:

Г р ._______________________ общ._____________________, обл.____________________
ул. /ж к ________________________________________, № _______ , вх .___, ет.___, ап .___

Настоящото удостоверение се издава, за да послужи само пред секционната
избирателна комисия и е валидно за изборния ден __ (дата на изборния ден) и за
произвеждания на __(дата) национален референдум.

С ним ка 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

Началник:__________________
(подпис.фамилия.печат)


