
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ТЪРГОВИЩЕ 

Звената „Български документи за самоличност" в ОДМВР - Търговище ще 
съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за 
самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание на 
04.04.2021 г. 

Служителите от звената РУ-Попово и РУ-Омуртаг, както и сектор 
„Български документи за самоличност" при ОДМВР-Търговище ще работят на 
03.04.2021 г. / събота/ от 08.30 ч. до 17.30 ч. и /неделя/ на 04.04.2021 г. от 08.30 ч. 
до 19.30 ч. 

В ОД МВР-Търговище е създадена организация българските граждани, които нямат 
издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ 
паспорт), защото са изтубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат 
възможност да упражнят правото си на глас за избор на Народно събрание на 04.04.2021 г. 

3а целта в сектор„ Български доку,менти за самоличност "на дирекцията е 

създадена следната организация за работа: 

1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за 
нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ❑ 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 02 април 
2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да 

гласуват. 

За да бъде издадено удостоверение, е необходимо: 

1. Гражданите желаещи издаване на удостоверение лично следва да подадат искане в звената 

РУ-Попово, РУ-Омуртаг и сектор „Български лични документи" при ОДМВР-Търговище в 

дните от 30.03.2021 г. до 03.04.2021 г. от 08.30 до 17.00 часа и в деня на изборния ден на 
04.04.2021 г. - от 08.30 до 19.00 часа в звената РУ-Попово, РУ-Омуртаг и сектор „Български 

лични документи" при ОДМВР-Търговище. 

2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в деня на 

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, СДВР и ОДМВР, независимо от 

обявения постоянен и настоящ адрес. 

От ОД МВР-Търговище напомняпт на грпжданипке, че удоспzоверения за заявен постоянен 

и настоящ адрес се издават от общинскпта администрация. 

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ЛОСЛУЖИ САМО ЛРЕД СЕКЦИОНИАТА 

ИЗБИРА ТЕЛНА КОtУIИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯДЕН - 04.04.2021 година. 

24.03.2021 г. 

Гр. Търговище ПРЕСЦЕНТЪР НА ОДМВР-ТЪРГОВИЩЕ 



Образец 1 

МИИИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШИИТЕ РАБОТИ 

ОБЛАСТНА ДИРЕЮЦИЯ НА МВР - 

РАЙОННО УПРАВJ 11~,НИЕ - 

Рег. № 

Дата: 2021 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 НАNФ 

нРБЛД 

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

лична карта рег. № / 2021 г. в ОДМВР/СДВР/РУ - 

се издава настоящото удостоверение на: 

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

ЕГИ: пол: 

Месторождение:  

(изписва се автоматично месторождението на лицето) 

Документи за самоличност: 

ЛИЧНА КАРТА № статус: НЕВАЛИДЕИ/УИИЩОЖЕИ 

Лицето е декларирало, че неговият документ за самоличност ЛИЧИА КАРТА е 

изгубен/откраднат/повреден/унищожен. Документьт 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. , общ. , обл. 
ул. /жк ,№ № , вх. , ет. , ап. 

Настоящото удостоверение се издава, за да послужи само пред секционната 
избирателна комисия и е валидно за изборния ден 04.04.2021 г. 

Началник: 
( подп ис, фам ил ия, печ ат) 



Образец 2 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

оБЛАсТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - 

РАЙОННО УПРАВЛЕНHЕ - 

Рег. № 

Дата: 2021 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 рег. № / 

се издава настоящото удостоверение на: 

2021 г. в ОДМВР/СДВР/РУ - 

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

ЕГН: пол• 

Месторождение:  

(изписва се автоматично месторождението на лицето) 

Документи за самоличност: 

ЛИЧЕН (ЗЕЛЕН) ПАСПОРТ серия № статус: НЕВАЛИДЕН/УНИLЦОЖЕН 

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

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

невалиден/унищожен на 

(изписва се автоматично датата на смяна на статуса) 

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

Гр. , общ. , обл. 
ул. /жк ,№ № , вх. , ет. , ап. 

Настоящото удостоверение се издава, за да послужи само пред секционната 
избирателна комисия и е валидно за изборния ден 04.04.2021 г. 

Началник: 

(подпис,фам ил ия,печат) 



Образец 3 

МИНИСТЕРСТВО ИА ВЪТРЕШИИТЕ РАБОТИ 

ОБЛАСТНА Ди'ЕКЦИЯ ИА МВР - 

РАЙОННО УГIl'АВЛЕНИЕ - 

Рег. № 

Дата: 2021 г. 

УДОСТОВЕРЕИИЕ 

Снимка на лицето - 

снема се на място при 

подаване на заявление 

за издаване на лична 

карта в съответната 

ОДМВР/СДВР и се 

разпечатва от HAИФ 

НРБЛД 

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

на лична карта рег. №  /  2021 г. в ОДМВР/СДВР/РУ - 

 се издава настоящото удостоверение на: 

ЕГИ: 

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

Месторождение: 

(изписва се автоматично месторождението на лицето) 

пол: 

Лицето няма издавана лична карта. 

В Национален автоматизиран информационен фонд "Иационален регистьр на 

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

лицето: 

Гр. , общ. , обл. , 
ул. /жк , № , вх. , ет. , ап. 

Иастоящото удостоверение се издава, за да послужи само пред секционната 
избирателна комисия и е валидно за изборния ден 04.04.2021 г. 

Началник: 
(подпис,фамилия,печат) 



Образец 4 

МИИИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

ОБЛАСТНА ДРЕКцkцi НА МВР - 
., 

РАИОННО УПРАВЛЕНHE - 

Рег.№ № 

Дата: 2021 г. 

УДОСТОВЕРЕИИЕ 

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 рег. №  / 2021 г. в ОДМВР/СДВР/РУ - 

се издава настоящото удостоверение на: 

 ЕГИ: пол• 

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

Месторождение: 

(изписва се автоматично месторождението на лицето) 

Документи за самоличност: 

ЛИЧИА КАРТА № Е С ИЗТЕКЪЛ СРОК КЪМ 
(дата на изборния ден) 

В Национален автоматизиран информационен фонд "Национален регистьр на 

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

лицето: 

Гр. , общ. , обл. , 
ул. /жк ,№ № , вх. , ет. , ап. 

Настоящото удостоверение се издава, за да послужи само пред секционната 
избирателна комисия и е валидно за изборния ден 04.04.2021 г. 

Началник: 

( подпис,фам илия,печат) 


