Bulharština

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧИНА НА ГЛАСУВАНЕ
Избори за общински съвет и избори за Сената на Парламента на Чешка република
петък 23. септември 2022 от 14.00 часа до 22. 00 часа
събота 24. септември 2022 от 8.00 часа до 14. 00 часа
Гласуването се извършва само в дните на изборите в избирателните секции на територията на
република Чехия.
Едновременно с изборите за общински съвети в 27 избирателни района се провеждат и избори за
Сената. За тези избори има общи избирателни секции и районни избирателни комисии. Избирателят
може да гласува в изборите за Сената само в избирателния район, където е регистриран за постоянно
местожителство. Ако в първия кръг кандидатът не бъде избран с абсолютно мнозинство от подадените
гласове, се провежда втори кръг.
Избирател за избори за общински съвет е
 гражданин на Чешка република, който най късно на 24. септември 2022 навърши 18 години и е с
постоянен адрес в населеното място,
 гражданин на друга държава членка на ЕС, който най късно на 24. септември 2022 навърши 18
години, има в населеното място постоянен или регистриран временен адрес и е поискал да бъде
вписан в поправката на постоянния избирателен списък
Избирател за избори за Сената е
 гражданин на Чешка република, който най късно на 24. септември 2022 навърши 18 години и във
втория тур също и гражданин, който най късно на 1. октомври 2022 навърши 18 години.

Удостоверяване на самоличност
Избирателят трябва да удостовери своята самоличност и гражданство
 с валидна лична карта,
 валиден обикновен, дипломатически или служебен паспорт на Чешката република или документ
за пътуване,
 ако е чужденец, разрешение за постоянно пребиваване или разрешение за временно
пребиваване в страната.
Ако избирателят не удостовери своята самоличност и гражданство с необходимите документи,
няма да бъде допуснат да гласува.

Бюлетини
Бюлетината за избирането на общински съвет може да бъде отпечатана двустранно. В този
случай в края на страницата е изписано "Продължава от другата страна".
Информацията за членството на отделните кандидати в политически партии и политически движения в
бюлетината е посочена чрез съкращение. На бюлетината на тези партии, при които по време на
регистрацията е било решено един от кандидатите да бъде зачеркнат, поредният номер, първоначално
предназначен за този кандидат остава свободен на бюлетината.
Бюлетините за изборите за Сенат са отпечатани за всеки кандидат поотделно.
Върху всяка бюлетина е посочен номерът на кандидата, определен чрез жребий. Не е необходимо
номерацията на предоставените избирателни бюлетини да бъде в пълна последователност, тъй като е
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възможно някои заявки за регистрация на кандидати да не са били регистрирани, дори след като са били
преразгледани от съда.
В избирателните секции се публикуват образци на бюлетини и информация за възможни печатни грешки
в избирателните бюлетини.

Информация за отказ на кандидата от кандидатурата или за оттегляне на кандидата
Информация за евентуалния отказ от кандидатура или за оттегляне на кандидата се публикува в
избирателната секция. При определяне на изборните резултати гласовете, подадени за такъв
кандидат, не се вземат предвид.

Гласуване
Всеки избирател гласува лично, не се допуска представителство. Избирателят гласува чрез пускане
на официалния плик с избраната или попълнената бюлетина пред районната избирателна комисия в
урната. Избирател, който не може сам да попълни бюлетината поради физическо увреждане, ли не може
да чете или пише, може да влезе в изборното помещение с друг избирател, но не с член на
избирателната комисия, който избира или попълва бюлетината вместо избирателя и я поставя в
официалния плик, евентуално дори поставя плика в избирателната урна.

Гласуване в мобилна урна
В случай на сериозни основания, предимно от здравословен характер, избирателят може да поиска от
общинската администрация, а в самите дни на провеждане на изборите може да поиска и от районната
избирателната комисия да му бъде дадена възможност да гласува извън изборното помещение в
мобилна урна. Районната избирателна комисия обаче може да изпрати свои членове с мобилна урна
само на територията на своя избирателен район.

Начин на гласуване в изборите за общински съвети
Избирателят ще получи от окръжната избирателна комисия празен официален плик с официален печат.
При поискване комисията също така ще му даде и бюлетина. С официалния плик и бюлетина избирателят
влиза в помещението, предназначено за попълване на бюлетините.
Броят на членовете на общинския съвет, който трябва да бъде избран в дадената община,е
посочен в заглавието на бюлетината.
Избирателната бюлетина се попълва по един от следните начини:
1. Отбелязва се кръстче в квадратчето в заглавието на колонката пред името на партията.
Отбелязва се само една партия. По този начин се гласува за кандидатите от тази партия по реда
съгласно избирателната бюлетина, толкова колкото е броят на членовете на общинския съвет,
който трябва да бъде избран.
2. Отбелязва се с кръстче в рамката пред имената на кандидатите този кандидат, за когото
избирателят гласува и който е от която и да е партия. Отбелязва се не повече от допустимия
брой кандидати, които трябва да бъдат избрани за членове на общинския съвет.
3. И двата начина на гласуване могат да се комбинират, като се отбележи с кръстче една от
партиите и след това в рамката срещу името на кандидата други кандидати от които и да е
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партии. В този случай е гласувано за поотделно отбелязаните кандидати. От означените партии,
участващи в изборите, е гласувано съгласно реда отбелязан на бюлетината само за толкова
кандидати, колкото остава до запълване броя на членовете избирани за общински съвет.
Ако избирателят отбележи с кръстче партия, участваща в изборите, той вече не отбелязва
конкретни кандидати от тази партия. В този случай отбелязаните кандидати от тази избирателна
партия не се вземат предвид.
Избирателят слага отбелязаната бюлетина в сив официален плик, предназначен за избори за общински
съвети.
Ако избирателят не отбележи на бюлетината нито партия, участваща в изборите, нито какъвто и
да било кандидат, не сложи бюлетината в плика за гласуване, скъса бюлетината или сложи в
плика за гласуване няколко бюлетини за един и същи съвет, гласът му е невалиден.
Гласуване за градски областни съвети или съвети на градски части
В случай на гласуване в териториално разделени градове с общинско самоуправление и в
столицата Прага, избирателят слага в един официален плик и двете бюлетини, т.е. бюлетината за
избор на съвет в териториално разделения град с общинско самоуправление или в столицата Прага (тази
бюлетина е отбелязана в левия ъгъл с вертикална розова ивица) и бюлетина за избор на градски
областен съвет или съвет на градска част
Гласуване на избирателите, регистрирани в чужбина в посолствата на Чешката република, в
изборите за общински съвети
Гласуването в изборите за общински съвети в чужбина не е възможно. Избирател, записан в специален
избирателен списък в чужбина, може да гласува в изборите за общински съвети, ако представи на
общината или в изборния ден на районната избирателна комисия потвърждение от посолството или
консулството за изключване от специалния избирателен списък.

Начин на гласуване в изборите за Сенат
Избирателят ще получи от окръжната избирателна комисия празен официален плик с официален печат.
При поискване комисията също така ще му даде и комплект бюлетини за гласуване. С официалния плик и
бюлетините избирателят влиза в помещението, предназначено за попълване на бюлетините.
Избирателят слага в официалния плик една бюлетина за кандидата, за който е решил да гласува.
Тази бюлетина не се попълва.
Изборите за Сенат се провеждат заедно с изборите за общински съвети. Официалните пликове и
бюлетините за всеки един от изборите са различни по цвят. Бюлетината и официалният плик за
изборите за общински съвети са сиви, бюлетините и официалният плик за изборите за Сенат са
жълти. Важно е в процеса на гласуване сивата бюлетина да бъде сложена в сивия официален
плик, а жълтата бюлетина да бъде сложена в жълтия официален плик, в противен случай гласът е
невалиден. Избирателят трябва да бъде внимателен, когато слага бюлетината в официалния
плик, за да не сложи случайно в плика повече бюлетини (напр. поради залепване). В такъв случай
гласът на избирателя би бил невалиден.
Невалидни са бюлетините, които не са отпечатани съгласно установената форма, бюлетини, които са
скъсани и бюлетини, които не са поставени в официални пликове за гласуване.
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Гласуване с удостоверение за гласуване в изборите за Сенат
Ако избирателят гласува в изборите за Сенат с удостоверение за гласуване, трябва да го даде на
районната избирателна комисия. избирателят ще получи от районната избирателна комисия празен
официален плик за гласуване с официален печат и пълен комплект бюлетини за гласуване.
С
удостоверение за гласуване избирателят може да гласува в избирателния район, където са обявени
изборите и на чиято територия избирателят има постоянно местожителство. Това не важи за
избирателите, на които удостоверението за гласуване е било издадено от посолството или консулското
представителство на Чешката република въз основа на регистрацията им в тези органи. Такива
избиратели могат да гласуват в който и да е избирателен район, където са обявени изборите.
Гласуване в изборите за Сенат извън избирателния район, в който избирателят има постоянно
местожителство
Правото да гласува на изборите за Сенат зависи от постоянното местожителство на избирателя в
съответния избирателен район. Избирател, който е регистриран в постоянен избирателен списък в
Чешката република, може да гласуват в изборите за Сенат само в годината, в която в неговия
избирателен район се провеждат изборите. Ако в дните на изборите избирателят се намира на
територията на друг избирателен район или в чужбина (напр. поради хоспитализация или
служебно пътуване), това е фактическа пречка за упражняването на избирателното право. Това не
важи за избирателите, които са записани в специални избирателни списъци в посолствата или
консулските служби на Чешката република в чужбина.

Втори тур на изборите за Сената
В случай, че никой от кандидатите в първия тур не получи повече от половината от всичките гласове,
няма да бъде избран никой от кандидатите и ще се проведе втори тур на изборите. Във втория тур
продължават единствено двама от най-успешните кандидати от първия тур. Вторият тур на изборите ще
се проведе в петък 30. септември 2022 от 14:00 часа до 22:00 часа и в събота 1. октомври 2022 от
8:00 часа до 14:00 часа.
В случай, че преди втория тур кандидатът се откаже от кандидатурата си, бъде му отнето право да бъде
избиран или почине, във втория тур продължава кандидатът, който е заел третото място в първия тур. В
такъв случай вторият тур може да се проведе в петък 7. октомври 2022 от 14:00 часа до 22:00 часа и в
събота 8. октомври 2022 от 8:00 часа до 14:00 часа.

Бюлетините (сиви на цвят) за втория тур на изборите няма да бъдат предварително доставени на
избирателите, а избирателят ще ги получи на място в избирателната секция в дните на изборите.
Моля, следете актуалната информация относно задължението за носене на предпазни средства за
носа и устата. Бъдете внимателни и спазвайте препоръчаните противоепидемични мерки.
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