
Елате и 
гласувайте за 
вашите 
представители 
на общинските 
избори. Нека и 
вашият глас се 
чуе!

Как да го направите?

Вие сте 
гражданин/ка на 
ЕС и имате 
временно или 
постоянно 
пребиваване в 
Чешката 
република?

Наскоро сте 
придобили 
чешко 
граждансво?

Грижа ви е 
за града, в 
който 
живеете?

Аз съм гражданин/ка на ЕС, 
имам временно или 
постоянно пребиваване в 
Чехия и гласувам за първи 
път:

Аз съм нов гражданин  
на Чехия и гласувам  
за първи път:

1. Подайте заявление във 
вашия градски район, в който 
живеете, за вписване в 
допълнението към списъкa на 
избирателите (най-късно до 21 
септември 2022 г.). Вземете със 
себе си личната си карта и 
документ за пребиваване в 
Чешката република.

1. Не е необходимо да се 
регистрирате в избирателния 
списък.

2. Можете да намерите своята избирателна секция по местоживеене 
в списъка, който е публикуван на интернет страницата на службата 
на съответната община, град или дистрикт. Бюлетините ще ви дойдат 
по пощата или ще ги получите директно в избирателната секция.

3. Можете да гласувате за представител на община, град или дори 
градски район (напр. в столицата Прага). Зависи от местоживеенето 
ви.

Ако имате нужда от помощ, 
можете да се свържете с 
интеркултурните служители. 

Ако живеете в Прага 11, Прага 
10 или Прага 6, можете 
същевременно да гласувате за 
Сената. Бюлетините за 
изборите за общински съвет са 
сиви, бюлетините за изборите 
за Сенат са жълти.

До урните могат да отидат всички 
граждани на Чешката република 
над 18-годишна възраст и 
граждани на държави-членки на 
ЕС над 18-годишна възраст, които 
имат временно или постоянно 
пребиваване в ЧР.

Граждани на други страни нямат 
това право.

23 септември 
2022 

(14.00-22.00)

&

24 септември 
2022 

(8.00-14.00)

Не забравяйте да носите валиден 
документ за самоличност (лична 
карта или паспорт)  а за граждани 
на ЕС, документ за постоянно или 
временно пребиваване.

Можете да намерите повече 
информация на уебсайта на 
Министерството на вътрешните 
работи на ЧР.


https://metropolevsech.eu/cs/kontakty/seznam-interkulturnich-pracovniku/
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/pro-volice-jsem-cizinec-for-foreigners-jsem-cizinec-for-foreigners.aspx
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/pro-volice-jsem-cizinec-for-foreigners-jsem-cizinec-for-foreigners.aspx

