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Попълнете онлайн
Можете бързо и лесно да попълните настоящия формуляр на адрес:
gov.uk/register-to-vote

Регистрирайте се, за да гласувате

Регистрация за гласуване
Можете да се регистрирате да гласувате, ако сте:

Също така трябва да сте:

• Пребиваващ (обичайно пребиваващ) в Обедине- • британски или ирландски гражданин, или гражданин на Европейския съюз, или
ното кралство и да сте на 16 или повече години
• гражданин на Британската общност, който има разрешение да влезе или
(но няма да можете да гласувате до навършването на 18 години).

да пребивава в Обединеното кралство или от който не се изисква да има
такова разрешение.

Необходими са само няколко минути и е по-бързо и по-лесно да се регистрирате онлайн.
Трябва да предоставите цялата информация, която се изисква в настоящия формуляр (освен ако не е посочено друго);
в противен случай обработката на заявлението ви може да се забави.

1

Вашето име и адрес
Собствено(и) име(на)
Фамилия
Адрес

Пощенски код
Живеете ли на друг адрес?

Не

Да

Ако сте отговорили с „да“, не е необходимо да посочвате този адрес сега, но от вас може да бъде поискана повече информация по-късно.
Телефонен № (незадължително)
Адрес на ел. поща (незадължително)
Предоставянето на адрес на електронната поща осигурява бърз и лесен начин да се свържем с вас относно заявлението ви.

Неправилна информация
Ако има отпечатана неправилна информация, моля, зачеркнете я и напишете правилната информация.

2

Гражданство
Ако сте с повече от едно гражданство, моля, посочете всички.
(Не знаете своето гражданство? Моля, вижте раздел 7)

3

(повече информация на СТР4)

Преместили сте се на друг адрес през изминалите 12 месеца?
Не

Да

Ако сте отговорили с „да“, моля, посочете предишния адрес, където сте живели през изминалата година;
в противен случай обработката на заявлението ви може да се забави.

Пощенски код
Ако този адрес е бил в чужбина, регистриран ли сте в Обединеното кралство като гласоподавател от чужбина?

Не

Да

( Barcode goes here )
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4

Единственото лице ли сте на възраст 16 или повече години, което живее на настоящия ви адрес? (незадължително)
Да, аз съм единственото лице на възраст 16 или повече години, което живее на този адрес.

5

(повече информация на СТР4)

Дата на раждане
Ако не знаете датата си на раждане, моля, отбележете, ако сте:
Д

6

Д

М

М

Г

Г

Г

Г

на по-малко от 18 години

между 18-75 години

на 76 или повече години

(Не знаете датата си на раждане? Моля, вижте раздел 7).

(повече информация на СТР4)

Национален осигурителен номер
Можете да го откриете върху фиша си за заплатата или върху официалната кореспонденция относно данъци, пенсии или социално подпомагане.
(Не знаете националния си осигурителен номер? Моля, вижте раздел 7)

7

Не знаете гражданството си, датата си на раждане или националния си осигурителен номер? Моля, посочете причините за това
Ако не можете да предоставите тези данни, от вас могат да бъдат поискани други документи преди обработката на заявлението ви.

8

Променили сте името си?
Моля, посочете най-скорошното си предишно име (незадължително).

Моля, посочете датата, на която сте променили името си
(незадължително).

9

Д

Д

М

М

Г

Г

Г

(повече информация на СТР4)

Г

Не можете да гласувате лично
Ако в деня на изборите не можете да гласувате лично в избирателната секция, моля, изберете как бихте искали да гласувате
и ще ви бъде изпратен формуляр, който можете да изтеглите на адрес: yourvotematters.co.uk

По пощата

Чрез пълномощник (някой, който да гласува от ваше име)

10 Отворен регистър
Отвореният регистър представлява извадка от регистъра на избирателите, но не се използва за избирателни цели. Той може да бъде
закупен от всяко лице и често пъти се използва за потвърждаване на данните за имена и адреси.
(повече информация на СТР4)

Моля, отбележете, ако не желаете името и адресът ви да бъдат включени в отворения регистър.

11 Декларация
Към настоящия момент живея на този адрес. Доколкото ми е известно, информацията в настоящия формуляр е вярна.
Разбирам, че посочените в настоящия формуляр данни ще бъдат използвани за регистъра на избирателите.
Разбирам, че ако не подам заявление за регистрация в законоустановените срокове, подлежа на глоба в размер на 80 британски лири.
Разбирам, че съзнателното предоставяне на невярна информация в този формуляр представлява нарушение и, ако бъда осъден(а), мога
да бъда лишен(а) от свобода до шест месеца и/или да подлежа на неограничена по размер глоба.

Подпис

Днешна дата

Д

Д

М М

Г

Г

Г

Г

Ако имате нужда от помощ при попълването на този формуляр, моля,
свържете се с нас, като използвате данните на СТР1.

( Barcode goes here )
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Гражданство
Ако сте с повече от едно гражданство, моля, посочете всички. Можете да се регистрирате да гласувате в Обединеното кралство само
ако сте британски или ирландски гражданин, или гражданин на Европейския съюз, или гражданин на Британската общност, който има
разрешение да влезе или да пребивава в Обединеното кралство или от който не се изисква да има такова разрешение. Може да са
необходими допълнителни доказателства за вашето гражданство или да бъде направена проверка на вашето
гражданство или имиграционен статут в официалните регистри.

Единственото лице ли сте на възраст 16 или повече години, което живее на този адрес?
Не е необходимо да отговаряте на този въпрос. При все това, всяка година изборните бюра изпращат писма до всички домакинства, за да
гарантират, че за гласуване са регистрирани правилните лица. Ето защо няма да бъде необходимо изборното бюро да изпраща тези писма до вашето домакинство в близко бъдеще, ако ги уведомите, че сте единственото лице на възраст 16 или повече години, което живее на
настоящия адрес.

Дата на раждане
Ако не знаете датата си на раждане, моля, посочете датата, която посочвате в официални документи (например, паспорт или шофьорска книжка), или маркирайте едно от полетата. Датата на раждане ви идентифицира, потвърждава правото ви да гласувате и може да се
използва за призоваването ви като съдебен заседател.

Променили сте името си?
Например, омъжили сте се и сте променили името си. Не е необходимо да посочвате подробности за промяната на името, но това ще
ни помогне да ви идентифицираме. Ако тази информация не бъде предоставена, може да е необходимо да представите други документи с доказателствена стойност.

Отворен регистър
Съществуват два регистъра. Защо? С помощта на получената от обществеността информация, длъжностните лица поддържат два
регистъра – регистъра на избирателите и отворения регистър (известен също така и под наименованието „редактиран регистър“).
Регистър на избирателите
В регистъра на избирателите присъстват имената и адресите
на всички лица, които са регистрирани да гласуват на обществени избори.
Той се използва за електорални цели, като например с цел да се гарантира, че само лицата с право на глас могат да гласуват. Използва
се също така и за други ограничени, установени по закон цели, като:
разкриване на престъпления (напр. измами)
призоваване на съдебни заседатели
проверка на заявления за кредити.

•
•
•

Отворен регистър
Отвореният регистър представлява извадка от регистъра на избирателите, но не се използва за избирателни цели. Той може да бъде
закупен от всяко лице, дружество или организация. Например, той
се използва от дружествата и благотворителните организации за потвърждаване на данните за имена и адреси. Името и адресът ви ще
бъдат включени в отворения регистър, освен ако не поискате те да
бъдат премахнати. Премахването на данните от отворения регистър
не накърнява правото ви да гласувате.

Ако се притеснявате, че включването на вашето име или адрес в регистъра може да накърни вашата безопасност, съществуват и други
опции. При определени обстоятелства можете да се регистрирате без вашето име и адрес да фигурират в регистъра. За да научите
повече, моля, обърнете се към съответното изборно бюро. Адресите можете да откриете на СТР1 от настоящия формуляр. За повече
информация относно двата регистъра и начините на тяхното използване, посетете: gov.uk/register-to-vote

Декларация за защита на данните
Предоставената от вас информация ще бъде използвана само за електорални цели. Ще се погрижим за сигурността на личните данни при
спазване на изискванията на законодателството в областта на защитата на данните. Няма да предоставяме лични данни за вас или за други
лица, за които сте предоставили лична информация, на трети страни или на други организации освен в случаите, предвидени по закон.
Правното основание за събирането на информация от настоящия формуляр е, че тя е необходима за изпълнението на определена задача в обществен интерес и упражняването на официалните правомощия, предоставени на ръководителя на избирателната служба, както
са посочени в Закона за народното представителство от 1983 г. и свързаните с него нормативни актове.
Част от събираната от настоящия формуляр информация се класифицира като специална категория от лични данни. Тя се обработва по
съображения от значим обществен интерес, както е посочено в Закона за народното представителство от 1983 г. и свързаните с него
нормативни актове. За обработката на този вид информация, администраторът на данните разполага със съответен стратегически документ, в който се определя начинът на обработване на тази информация.
Администратор на данните е ръководителят на избирателната служба (РИС): <<ERO name>> <<ERO address>> <<ERO telephone>>
Вижте Декларацията за защита на данните на адрес: <<web>> за повече информация относно обработката на личните данни.

Имате проблеми с формуляра?

Свържете се със съответното изборно бюро, ако имате нужда от помощ относно формулировката или попълването на този формуляр –
или ако се нуждаете от формуляр с едър шрифт или друг формат на този формуляр. Адресите можете да откриете на СТР1 от настоящия формуляр.

( Barcode goes here )
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