Централна Избирателна Комисия
РЕШЕНИЕ
№ 238-НС
София, 16 юни 2021 г.
ОТНОСНО: гласуване на избиратели с документи за самоличност с изтекъл срок на
валидност в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Съгласно § 10, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г., при произвеждане на избори през 2021 г. по време на
извънредна епидемична обстановка избирателите удостоверяват самоличността си пред
секционните избирателни комисии в страната и извън страната с лична карта или паспорт,
независимо от изтичането на сроковете им за валидност след 13.03.2020 г., като не се
изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс
Срокът на извънредната епидемична обстановка в Република България е удължен, считано
от 01.06.2021 до 31.07.2021 г. с Решение № 426 от 26.05.2021 г. на Министерския съвет на
Република България.
Предвид изложеното и с оглед осигуряване на възможността за упражняване на правото на
глас на всички избиратели, на които валидността на личните документи е изтекла или изтича
преди изборния ден и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с § 10,
ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март
2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. доп. ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от
14.05.2020 г.), и Решение № 426 от 26.05.2021 г. на Министерския съвет на Република
България Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Избирателите, чиито срок на валидност на документите за самоличност е изтекъл в периода
от 13.03.2020 г. до изборния ден включително имат право да гласуват в изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г., като удостоверяват самоличността си пред секционните
избирателни комисии в страната и извън страната с лична карта или паспорт, като не се
изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс.
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