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Неделя, 26 май 2019 г.
са изборите за Европейски парламент.
Кой има право да гласува?

Имате право на глас, ако сте шведски гражданин, били сте или сте
регистрирани в Швеция, ако сте гражданин на някоя от държавите-членки на
ЕС, регистрирани сте в Швеция и сте се регистрирали в изборните списъци,
както и до изборния ден включително да сте навършили 18 години.
Ta med ditt röstkort och din id-handling när du ska rösta.

Innehåller ditt

RÖSTKORT

till valet till Europaparlamentet
den 26 maj 2019

020-825 825 www.val.se
Davvisámigiella
Deutsch
English
Español
Français
Julevsámegiella
Af-Soomaali
Bosanski/
Hrvatski/Srpski

Kurmancî
Meänkieli
Polski
Romani
Shqip
Suomi
Svenska
Türkçe
Åarjelsaemie

יידיש
ภาษาไทย
РУССКИЙ

Undrar du hur val i Sverige går till?
Informationsblad finns att beställa på följande språk:

Бюлетините са достъпни на всички места за гласуване, както и в партийните
клубове.

Det finns även information på lättläst svenska,
teckenspråk, punktskrift och CD (daisy).

Изборни бюлетини

Valmyndigheten ger information om val

Гласуване за партия
Вие гласувате преди всичко за партия. Името на партията е на бюлетината.
Ако не намирате бюлетината на Вашата партия, можете да напишете името на
партията на празна бюлетина. Пишете четливо.
Гласуване за личност
Ако желаете да изберете определен кандидат на определена партия, можете да
поставите кръстче в полето пред името на кандидата в бюлетината. Можете
да маркирате само един кандидат. Можете също да гласувате за личност, като
напишете името на партията и името на кандидата на празна бюлетина.

Гласуване
Гласувайте във вашата избирателна секция в изборния ден, 26 май
Можете да гласувате само в избирателната секция, която е написана на Вашата
карта за гласуване. Избирателната секция е отворена само в деня на изборите.
Когато гласувате във Вашата избирателна секция, името Ви се маркира в
списъка за гласуване и Вашият вот се поставя в избирателната урна.
Предварително гласуване във Вашата или в друга община
Можете да гласувате предварително в която и да е избирателна секция в
цялата страна. Предварителното гласуване започва около три седмици
преди изборния ден и продължава до деня на изборите вкл. Информация за
това, къде можете да гласувате предварително, може да получите във Вашата
община или на www.val.se.

При предварително гласуване е необходимо да носите Вашата карта за
гласуване.

Plats för information - max 800 tecken

Ако имате право на глас, ще получите карта за гласуване по пощата три
седмици преди изборите. Картата за гласуване съдържа името, адреса и
работното време на Вашата избирателна секция, както и примерни места за
предварително гласуване. В случай , че не получите Вашата карта за гласуване,
можете да поръчате друга от общината си или от Избирателния орган.

107 91 Stockholm

Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom,
funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal.
Material för budröstning finns att hämta på alla ställen
där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud.
Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får
budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information.
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Ако имате право на глас, ще получите карта за
гласуване

Öppna och kontrollera uppgifterna på röstkortet!

Bulgariska/Български

Гласуване

Гласуване от чужбина
Ако сте в чужбина, можете да гласувате по пощата или в някои шведски
посолства и консулства. За да гласувате по пощата, трябва да използвате
специален формуляр, който се поръчва от Избирателния орган, общините,
посолствата или консулствата.

Помощ за гласуване
Гласуване чрез представител
Ако поради болест, инвалидност или възраст не можете да отидете до
избирателната секция, то Вие може да гласувате чрез представител. Можете
също да гласувате чрез Ваш представител ако сте приет в център за задържане
или в затвор. За да можете да гласувате чрез представител е необходим
специален формуляр, който можете да поръчате от общината или от
Избирателния орган.

Следните лица могат да бъдат представители:
•

съпруг, съпруга или партньор

•

дете на съпруг, на съпруга или на партньор, внук, родител, брат или
сестра

•

лица, които професионално се грижат за Вас или Ви помагат по лични
въпроси

•

служители в места за задържане или в затворите

Представляващото лице трябва да е навършило 18 години и да може да
предостави документ за самоличност.
Амбулаторен гласоприемател
Вашата община може да се погрижи гласоприемател да Ви посети в дома, в
случай, че не познавате някой, който да може да Ви представлява. За повече
информация се свържете с Вашата община.

Трябва да докажете самоличността си
За да гласувате, трябва да удостоверите Вашата самоличност. Ако не
сте познати на гласополучателите, трябва да представите документ за
самоличност, например шофьорска книжка или паспорт. Ако нямате
документ за самоличност, друго лице може да удостовери Вашата
самоличност, но в такъв случай това лице трябва да предостави своя документ
за самоличност.
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Календар на изборите за ЕС 2019
11 април

Най-ранна дата за изпращане на глас по пощата от чужбина.

26 април

Правото Ви на глас се определя въз основа на информацията
в регистъра на населението на шведската данъчна агенция.

2 май

Най-ранната дата за гласуване в шведските посолства и
консулства в чужбина.

8 май

Предварителният вот започва в Швеция.

26 май

Изборен ден.

VALMYNDIGHETEN
www.val.se

