ИЗБОРИ
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
26 МАЙ 2019 Г.

КОЙ МОЖЕ ДА ГЛАСУВА?
Право да избират имат:
1. Българските граждани, които:
• са навършили 18 години;
• не са поставени под запрещение;
• не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
• отговарят на изискването да са живели най-малко през
последните 3 месеца в България или друга държава члена
на Европейския съюз -26 февруари 2019 г.
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КОЙ МОЖЕ ДА ГЛАСУВА?
2. Гражданите на държава-членка на ЕС, които не са български
граждани и:
• са навършили 18 години,
• не са поставени под запрещение,
• не изтърпяват наказание лишаване от свобода,
• имат статут на продължително и постоянно пребиваващи в
Република България,
• живели са най-малко през последните 3 месеца в Република
България или друга държава-членка на Европейския съюз –
26 февруари 2019 г.
• и не са лишен от правото да избират в държавата, на която
са граждани.
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УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
• Ученици и студенти – редовно обучение, могат да гласуват в
избирателна секция по избор в населеното място, където се
обучават, когато то е различно от населеното място по
постоянен адрес, след представяне на:
- документ за самоличност;
- надлежно заверена от учебното заведение със
седалище в населеното място за съответната учебна година
ученическа или студентска книжка;
- подпишат декларация по образец, че не са гласували
и няма да гласуват на друго място.

ЗАГЛАВИЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА (INSERT -> HEADER & FOOTER)

УСЕДНАЛОСТ
живял най-малко през последните три месеца в
Република България или в друга държава – членка на
Европейския съюз е:
• а) български гражданин, който има адресна регистрация по
постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на
Република България или в друга държава – членка на
Европейския съюз;
• б) гражданин на държава – членка на Европейския съюз,
който има адрес на пребиваване на територията на
Република България или на друга държава – членка на
Европейския съюз,
• най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на
произвеждане на изборите.
• За живеене в страната се приема и престоят извън
Република България за времето, в което български
гражданин е изпратен там от българската държава.
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ГЛАСУВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
В ЧУЖБИНА
• В държавите-членки на ЕС се откриват секции в
дипломатическите и консулски представителства и в
местата, където са подадени най-малко 60 броя заявления
от граждани, които желаят да гласуват в съответната
държава от ЕС – чл.14, ал.1 и ал.2
• В държавите, които не са членки на ЕС се откриват секции
само в дипломатическите и консулските представителства
на Република България.
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ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС
• Българските граждани могат да упражнят правото си на глас
само веднъж – само по постоянен адрес или само по
настоящ адрес.
• За да бъдат включени в избирателния списък по настоящ
адрес трябва да подадат заявление до 11 май –
Приложение № 14 от изборните книжа, до общинската
администрация по настоящия им адрес. След включването
на лицата в избирателен списък по настоящ адрес те
служебно се заличават от общинската администрация от
избирателния списък по постоянния им адрес.
• Ако не са включени в избирателния списък по настоящия им
адрес, избирателите не могат да гласуват по настоящ адрес.
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ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
• Включването в избирателните списъци е необходимо
условие за гласуване. Ако не сте вписани в списък, няма да
можете да гласувате.
• Списъците- част І (на българските граждани) се съставят от
общинската администрация по постоянния или настоящия
адрес на избирателите. Можете да проверите в коя секция
и къде ще гласувате през сайта на ГД ГРАО.
• Списъците- част ІІ ( на гражданите на друга държава-членка
на ЕС) се съставят въз основа на подадените заявления за
вписване в избирателния списък.

)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
• Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз,
който вече веднъж е подал декларация при предходни
избори за членове на Европейския парламент от Република
България и е бил включен в избирателен списък част II, не
подава нова декларация и се вписват служебно в
избирателния списък при избори за членове на Европейския
парламент от Република България. Нова декларация се
подава само при промяна на някое от декларираните
обстоятелства.
• Избирателните списъци се обявяват не по-късно от 40 дни
преди изборния ден – 15 април 2019 г. на видно място в
района на избирателната секция и се публикуват на
интернет страницата на съответната община.
ЗАГЛАВИЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА (INSERT -> HEADER & FOOTER)

КАК СЕ ГЛАСУВА С БЮЛЕТИНАТА
• СИК откъсва пред Вас бюлетина от кочана и поставя печат
на гърба й.
• В кабината гласувате като с химикал, пишеш със син цвят
поставяте знак „Х“ или „V“, само в едно от квадратчетата с
номера на избраната от Вас партия, коалиция, независим
кандидат или не подкрепям никого.
• Ако гласувате за партия или коалиция от партии можете да
отбележите и преференция в кръгчето.
• Сгънете бюлетината. Подайте я на член на СИК, който ще
свери номера, ще го откъсне пред Вас и ще постави втори
печат на гърба й. Пуснете бюлетината в прозрачната кутия.
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ГЛАСУВАНЕ С ПРЕФЕРЕНЦИЯ
• На изборите на 26 май можете да гласувате с преференция
за един от кандидатите на избраната от Вас партия или
коалиция.
• Гласуването за независим кандидат е поименно и е без
преференция.
• Пред изборното помещение и в кабината за гласуване се
запознайте със списъците на кандидатите на ПП и КП.
• Номерата на преференцията започват със сто като са
добави номера на кандидата от кандидатската листа на
партията или коалицията.
• За да гласувате с преференция отбележете номера на
избрания от Вас кандидат плюс сто в кръгчето с химикал,
пишеш със син цвят и знак Х или V.
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ВАЖНО ЗА ПРЕФЕРЕНЦИЯТА
• При неотбелязване на предпочитание/преферeнция,
такова НЕ се зачита за ВОДАЧА на съответната кандидатска
листа, според чл. 378 от Изборния кодекс.
• Предпочитанията/преференциите за отделните кандидати
са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата,
е не по-малък от 5 на сто от гласовете, подадени за
кандидатската листа – чл.386, ал.2.
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МАШИННО ГЛАСУВАНЕ
• На изборите за членове на Европейския парламент на 26
май 2019 г. Централната избирателна комисия взе решение
за провеждане на машинно гласуване в 3 000 /три хиляди/
избирателни секции.
• В момента тече процедура по обявяване на обществената
поръчка за : „Наемане на 3 000 специализирани устройства с
инсталиран софтуер за електронно машинно гласуване,
както и логистично осигуряване и обслужване на
специализираните устройства до секционните избирателни
комисии в страната, обучение на персонал за работа с
устройствата за произвеждане на избори за членове на
Европейски парламент от Република България на 26.05.2019
г.“.
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ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ НА 26 МАЙ 2019 Г.

• БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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