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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛАТА И НАЧИНА НА ГЛАСУВАНЕ
Избори за Камарата на депутатите на Парламента на Чешката република
петък 8. октомври 2021 от 14.00 часа до 22.00 часа
и събота 9. октомври 2021 от 8.00 часа до 14.00 часа

Избирателят е:
 гражданин на Чешка република
 който най-късно до 9. октомври 2021г. навършил 18 години.
Гласуването се извършва на територията на ЧР, и то в 14 избирателни окръзи. Гласоподавателят
гласува в избирателния район, където е регистриран за постоянно пребиваване и е вписан в
постоянния списък на избирателите. Изключение правят гласоподавателите, гласуващи по карта
за гласуване (вижте по -долу). Гласуването се извършва и в чужбина в посолствата и консулствата
на Чешката република.
Бюлетини
Бюлетините за избори за Камара на депутатите се отпечатват за всяка политическа партия, политическо
движение или коалиция поотделно.
Всяка бюлетина съдържа номер, определен чрез жребий. Бюлетините за гласуване на едни и същи
политически партии, политически движения и коалиции трябва да бъдат маркирани със същия изтеглен
номер във всички избирателни райони. Не е задължително избирателните бюлетини да бъдат пълна
поредица от числа, ако политическа партия, политическо движение или коалиция не участва във всички
избирателни райони.
Информациятя за членството на кандидатите в политически партии и политически движения е
обозначено на бюлетината със съкращение; списъкът на съкращенията е част от комплекта от бюлетини.

Провеждането на гласуването
Информацията за евентуална оставка или уволнение на кандидат се публикува в избирателната секция.
При определяне на резултатите от изборите гласовете, подадени за такъв кандидат, не се вземат
предвид.
В избирателната секция избирателят трябва да докаже своята самоличност и гражданство на
Чешката република
 с лична карта
 с валиден паспорт, дипломатически, служебен паспорт или пътническа карта.
Ако избирателят не докаже своята самоличност и гражданство на Чешката република с
необходимия документ, той / тя няма да бъде допуснат да гласува.
Избирателят ще получи от районната избирателна комисия празен официален плик с официален печат.
При поискване комисията ще му издаде и комплект бюлетини.
Всеки избирател гласува лично, представителство не е позволено.
С официалния плик и бюлетини избирателят влиза в зоната, определена за редактиране на бюлетини. В
противен случай той няма да бъде допуснат да гласува. Избирателят поставя в официалния плик една
бюлетина за политическата партия, политическо движение или коалиция, за която е избрал да гласува.
На бюлетина, която той вкарва в празен официален плик, той може, като заобиколи серийния номер на

максимум 4 кандидати посочени на една и съща бюлетина, да посочи, кой от тях предпочита (като дава
преференциален глас).
Избирателят трябва да се увери, че той / тя вкарва само една бюлетина в официалния плик, в
противен случай гласуването на избирателя е невалидно.
Невалидни са също и бюлетините, които не са на предписания формуляр, разкъсаните бюлетини и
бюлетините, които не са поставени в официалния плик.
Избирателят гласува, като постави официалния плик с избраната бюлетина пред районната избирателна
комисия в урната.
С избирател, който не може да избере избраната бюлетина поради физически дефект или не може да чете
или пише, в избирателната зала може да присъства друг гласоподавател, но не и член на районната
избирателна комисия, който да избира бюлетината за него и да го постави в официалния плик и, ако е
необходимо, да сложи официалния плик в урната.

Гласуване по карта за гласуване
Възможно е да се гласува с карта на избирател извън „избирателния район“ във всеки избирателен район
на територията на Чешката република или в специален избирателен район в чужбина.
Ако избирател гласува по карта за гласуване, той е длъжен да я предаде на районната избирателна
комисия.
Гласуване в преносима урна
Избирателят може по сериозни, особено медицински причини, да поиска от общинската власт и в дните
на изборите своята районна избирателна комисия да може да гласува извън избирателната секция в
преносима урна. Окръжна избирателна комисия обаче може да изпрати своите членове с преносима урна
само в рамките на своя избирателен район.
Моля, следете текущата информация относно задължението за носене на средства за защита на
носа и устата. Бъдете внимателни и спазвайте препоръчаните противоепидемични мерки.

