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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,
Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България
л
Ви изпращаме екземпляр от Съобщение на
и за Народно събрание на 14.11.2021 г., приожено
Пресценrьра на МВР и копия от образците на удостоверения за упражняване правото на глас в
изборния ден.
Ръководството на областната дирекция на МВР предлага да поставите екземпляр от
Съобцхението в сградата на общинската администрация, както и на местаТа където са обявенх.
избирателните списъци, за 3д~гознаване на гражданите, а удостовергхията да бъдат обявени на
видно място в общината и да бъдат публикувани на сайта на общината.
Предварително Ви благодаря.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Съобщение на Пресценrьра на МВР - 1 лист.
Удостоверения Образец 1, 2, 3 и 4- 4 листа.
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Звената „Български документи за самоличност"при СДВР и ОД1'IBP ще съдействат
,да
на бълrарскнте гранщани, които не притежават валидни документи за самоличност
на
видепрезидент
и
идент
княт правоrо си на глас в деня на изборите за преs
упра;
Република Бълrария. и за Народно еъбрание.
В седмицата преди 14 ноември 2021 г., когато гце се проведат изборите за президент и
вицепрезидент на Реrryбlцика Бъгsария и за Народно събрание, е създадена хеобходимата
организация бълrарските граждани; които нямат издддеяа лачиа карта или не притежават
защото са изгубени, открацнати,
валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт)
повредени, унищожени илu с изтекъл срок, да имат възмохсност да упражнят правото си на
глас. Дирекдия „Бълrарски документи за самоличност"е създапа следната организация за
работа:
1.В зависимост от конкретните нормативни изисквания,на граждани,подали вече заявление
за нова лична карта,ц[е бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение
за изгубех,откраднат,повредех,унищожеы документ за самоличност (личяа карта,личеи
или тичка карта с изтекъл срок на.валидност;
/зеленl паспоgт)
2.При невъзможност да бъде издадена хова лична карта до края на работния ден на 12
ноември 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 пично да додадат искаяе в СДВР, 4ДМВР и РУ при Сцt3Р/ОДМВР за
дните от 09 ноември 2021 г. до 13 ноември 2021 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 14
ноември 2021 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. В с.
тучай, че работното време на съответното
звеио БДС е различно,удостоверенията ще се издават в ра.мките на работното време на
звеното, като задължително ще се епазва периодът на U.i 1.2021 г. (събота)и на
14.11.2021 г. (яеделя). Информадия за работното време на всяко звено БДС е поста.нена
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 президент и вицепрезвгдент на Република България и за Народно сь5рание,
се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
З. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична
карта„ удостоверенив може да се издаде във всяко РУ,СДВР и ОДМВР независимо от
обявения постоsшеы и настоящ адрес.
При евенryално дгроизвеждане на втори тур на избори за президент и видепрезидент
на Република България (21.11.2021 г.) ще се издават нови удостоверения от 1б.11.2021 г.до
21.11.2021 г.включително,съгласно описаниs по-горе начии и време.
Удостоверения за заявеН посrоянен и настоящ адрес се издават от обпхииеката
админиrграция.
УДОСТОВЕРЕНИЕ'
ГО СЕ ИЗДАВА; ЗА ДА ПОСдУЖИ CAIv10 ПРЕД
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕТiНА 1СОМИСИЯ И Е ВАJIИДI-Ю ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН
14 НОЕМВРИ 2021 Г.
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