
Образец 1 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

ОБЛАСIНАДИРЕКЦИЯНАl\1ВР- _ _ __ _ 

РАЙОI-Ц-IОУПРАВЛЕНИЕ- _____ _ 

Per.№ -------
Дата: _ _ __ 2019 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. № _____ / ___ 2019 г. в ОЩvfВР/СДВР/РУ - ______ _ 

се издава настоящото удостоверение на: 

ЕГН: пм: 
--------------------~ ---------
(изписват се автоматично трите имена на лицето, ЕГН и пол) 

1\.1есторождение: _______________ _ 

(изписва се автоматично месторождението на лицето) 

Докумекrи 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 даннц 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 26.05.2019 r. 

Началник: ---------
(подпис, фамилия, печат) 



Образец 2 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

ОБЛАСГНАДИРЕКЦИЯНАlvffiР-____ _ 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ---------

Рег.№ -------
Дата: ____ 2019 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. № _____ / ___ 2019 г. в ОДМВР/СДВР/РУ - ______ _ 

се издава настоящото удостоверение на: 

_____________________ ЕГН: ---------пол: 

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

1\1есторождение: _______________ _ 

(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: 

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 26.05.2019 г. 

Началник: ---------
(подпис,фамилия,печат) 



Образец 3 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

ОБЛАСПIАДИРЕIЩИЯНА:tv1ВР -____ _ 

РАЙОННОУПРАВЛЕНИЕ - _ ___ _ _ 

Рег. № -------
Дата : ____ 2019 г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

СRимка 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. № 2019 г. в ОДМВР/СДВР/РУ 

___ _____ се издава настоящото удостоверение на: 

_ ___ _________________ ЕГН: _________ пол : 

(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" (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 26.05.20 19 г . 

. Началник: _____ _ __ _ 

(лодпис,фамилия,печат) 



Образец 4 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯНА:МВР -____ _ 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ---------

Рег.№ -------
Дата: ____ 2019 г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Снимка на лицето -

снема се на място nри 

nодаване на заявление 

за издаване на лична 

карта в съответната 

ОДМВР/СДВР и се 

разnечатва от НАИ Ф 

НРБЛД 

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

на лична карта рег. № / ---------- 2019 г. в ОДМВР/СДВР/РУ -

________ се издава настоящото удостоверение на: 

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

.М:есторождение: ___ ____________ _ 
(изписва се автоматично месторождението на лицето) 

Документи за самоличност: 

ЛИЧНА КАРТА № Е С ИЗТЕКЪЛ СРОК КЪМ -------- ----
(да та на изборния ден) 

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 ---- --------------' № ____ в~._, ет. _, ап. _ 

Настоящото удостоверение се издава, за да послужи само пред секционната 
избирателна комисия и е валидно за изборния ден 26.05.2019 r. 

Началник: - --------
(подпис, фамилия, печат) 
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