И Н И С Т Е Р С Т В О НА В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И
__________ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - МОНТАНА
..........."..Лекз. J№.......
.........2017 г.

до
КМЕТА НА
ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,
Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г. и с цел
създаване на добра организация преди и по време на изборите, приложено Ви изпращаме:
1. Съобщение на Пресцентъра на МВР, което следва да се постави в сградата на
общинската администрация, както и на местата, където са обявени избирателните списъци.
2. Образци на удостоверения 1, 2, 3 и 4, които ще се издават от сектор “Български
документи за самоличност” при ОДМВР Монтана и РУ за периода от 21.03.2017 г. до
26.03.2017 г., за да послужат пред секционните избирателни комисии за гласуване при
изгубен/откраднат/унищожен документ за самоличност /лична карта или личен (зелен)
паспорт/, при изтекъл срок на валидност на личните карти към деня на изборите и при лица,
родени след 31.12.1931 г., както и на навършилите 18 години, включително в деня на
изборите, които към настоящия момент не са имали издаван документ за самоличност
(лична карта или личен (зелен) паспорт).
Копия от образците на удостоверенията да бъдат обявени на видно място в общината
и публикувани на сайта на общината.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Съобщение - 1 лист.
2. Образци на удостоверения - 4 листа.

гр. Монтана 3400, бул.’’Александър Стамболийски” № 2 тел.: 096/396 396

Звената „Български документи за самоличност” при ОДМВР и СДВР 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.
Служителите ще работят и на 26 март 2017 г. от 08.30 19.30 часа
В седмицата преди 26 март 2017 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание 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 е 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 24 март
2017 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 ОДМВР, СДВР и РУ при ОДМВР/СДВР за дните

от 21 март 2017 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 упражняване на правото на глас в 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, ОДМВР и СДВР независимо от
обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската
администрация.
УДОСТОВЕРЕНИЕТО
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СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 26 МАРТ
2017 Г.
Удостоверението се прилага към избирателния списък за гласуване в изборите за
Народно събрание ,

