
 За какви длъжности гласуваме?
Х  за президент и вицепрезидент, 
Х  за народни представители в българското 
Народно събрание, 
Х  за членове на Европейския парламент от 
България, 
Х  за общински съветници и кметове.

Кой има право да гласува?
Общото правило е, че право на глас има 
всеки български гражданин, който е 
навършил пълнолетие (т.е. 18 годишна 
възраст), не е поставен под запрещение 
(т.е. съдът не е постановил, че е психически 
негоден да разбира действията си и да ги 
контролира) и в момента на изборите не 
изтърпява наказание лишаване от свобода 
(това ограничение не засяга условно 
осъдените).
В изборите за членове на Европейския 
парламент от България могат да участват и 
граждани на други държави, които са членки 
на Европейския съюз, ако пребивават в 
България за дълго време.

Защо е важно да се гласува?
Защото ако не гласувате, другите ще вземат 
решение за най-важните политически 
длъжности вместо Вас и без да се съобразяват 
с Вашето мнение и интереси.

Къде да съобщим за нарушения?
Можете да съобщите нарушението на 
застъпниците на другите кандидати и да 
подадете оплакване в полицията.

Как изглежда бюлетината?
Бюлетината е хартиен лист, върху който са 
изписани имената на кандидатите и има 
графа, в която трябва да напишете знака „Х” 
до името на кандидата, който предпочитате. 
Бюлетината се одобрява от Централната 
избирателна комисия преди всеки избор. 

Кое гласуване е невалидно?
Гласуването с бюлетина, която не Ви е дадена 
в избирателната секция, е невалидно. Не 
можете да поставяте каквито и да е други 
знаци, освен знака „Х” и не можете да пишете 
каквито и да било думи. Знакът трябва да е 
написан на посоченото в бюлетината място, а 
не на друго, и да не излиза извън посочените 
в бюлетината очертания. Ако не посочите 
предпочитания кандидат или посочите 
повече от един кандидат като предпочитан, 
Вашият глас не се брои. 

КАК ДА 
ГЛАСУВАМЕ
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*Как да определим избора си?
Като сравним личните качества на 
кандидатите и преценим на кого можем да 
имаме доверие и на кого – не и като сравним 
целите, които различните кандидати си 
поставят, и средствата, с които смятат да ги 
постигнат.

Кога гласуваме?
На датата, на която са насрочени избори.

Къде гласуваме?
В районната избирателна секция по 
местоживеене. Тя обикновено се намира в 
най-близката училищна сграда. За гласуване 
на друго място е нужно това да е предвидено 
в Избирателния кодекс и да сте получил/а 
съответното удостоверение.

Как гласуваме?
Чрез подаване на бюлетина, която трябва 
да получите в изборната секция. Когато 
в бюлетината са дадени повече от една 
възможност, трябва да отбележите с „Х” (хикс)
кандидата, който предпочитате, в съответната 
графа на бюлетината. Пред изборната секция 
се залепва листовка, която показва как се 
гласува. Можете да я прочетете и ако нещо 
не Ви е ясно, да поискате разяснение от 
членовете на избирателната комисия.

Как могат да ни нарушат правата?
 
 Ако не сте вписани в избирателните 
списъци, няма да можете да гласувате. Добре 
е няколко дни пред деня на изборите да 
проверите дали името Ви е в списъка.

 Ако тайната на това за кой кандидат 
сте гласували бъде разкрита без Вашето 
доброволно съгласие, има опасност някой да 
Ви навреди заради избора Ви.

 Ако някой Ви предлага пари, за да 
гласувате за определен кандидат, това е 
престъпление. Затова, ако гласувате за 
такъв кандидат, помагате да бъде избран 
кандидат, който се стреми към власт чрез 
престъпление.
 
 Ако някой Ви пречи да гласувате, това 
е престъпление.
 
 Ако някой Ви заплашва, за да гласувате 
по определен начин, това е престъпление.

Как можем да се защитим?
Като съобщавате за всяко нарушение 
независимо дали Ви засяга лично или засяга 
някой друг.

Тайна ли е как гласуваме?
Никой няма право да проверява как сте 
гласували. Не сте длъжни да казвате на когото 
и да било как възнамерявате да гласувате 
или как сте гласували. Тайната на избора 
гарантира, че избирате, както Вие искате, и 
че никой няма да Ви принуди да гласувате 
по определен начин или да Ви навреди по 
какъвто и да е начин за избора, който сте 
направили. 

Какви права имаме?
Имате право да получите информация за 
различните кандидати и техните програми и 
да гласувате според собствената си преценка, 
без никой да може да Ви търси сметка за това 
как сте гласували.
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