Местни избори 2020
В неделя, 15 март 2020 в Свободната държава Бавария ще се проведат „Общи местни
избори“.
В Регенсбург на този ден
•
•

се избират Главна кметица, респ. Главен кмет както и
Градски съвет
.
Ако при изборите за Главна кметица, респ. Главен кмет никой от кандидатите не
получи повече от половината подадени валидни гласове, на 29 март 2020 ще се проведе
балотаж между двамата, които са получили най-голям брой гласове на редовните
избори на 15 март 2020.

Избирателното право и право на глас
Кой има право да гласува?
На Местните избори на 15 март 2020 имат право да гласуват всички лица, които в
деня на изборите
•
•
•
•

имат гражданство на държава-членка на Европейския съюз,
са навършили 18 години (родени на 15 март 2002 или по-рано),
минимум два месеца пребивават и са съсредоточили житейските си
взаимоотношения в Регенсбург (от 15 януари 2020 или по-рано) и
не са лишени от право на глас.

Упражняване на избирателното право (= право на глас)!
Предпоставка за действителното упражняване на избирателното право (= право на
глас) е да бъдете вписани в избирателния списък или да имате карта за гласуване.
Съгласно гореспоменатите критерии всички избиратели, имащи право на глас се
вписват служебно в избирателния списък на град Регенсбург на 9 февруари 2020 (=
краен срок), ако са регистрирани тук с едно жилище или - в случай на няколко жилища

- с основно жилище. След крайния срок 9 февруари 2020 избиратели, имащи право на
глас се включват служебно в избирателния списък, ако правото да гласуват е
предоставено с преместването в Регенсбург.
Други избиратели, имащи право на глас могат да бъдат вписани в избирателния списък
след крайния срок 9 февруари 2020, само след своевременно подаване на писмено
заявление. Заявлението следва да се подаде навреме до Изборната служба, най-късно
до 13 март 2020.

Как да разбера дали съм вписан в избирателния списък?
Всички избиратели имащи право на глас, вписани в избирателния списък на град
Регенсбург, ще получат най-късно до 23 февруари 2020 известие за избори.
То съдържа информация за изборния ден и времето за изборите и потвърждава, че
Вие
•
•

сте вписани в избирателния списък и
можете да участвате в Местните избори в избирателен район (изборна секция),
посочен в известието за избори.
Ако до 23 февруари 2020 не сте получили известие за избори моля, свържете се
незабавно с Изборната служба - но не по-късно от 13 март 2020, тел. (0941) 507-4444.
В неделния ден за избори моля, носете със себе си лична карта, паспорт или
документ за самоличност, също и известието за избори.
Ако искате да гласувате по пощата или в деня на изборите в друг избирателен район
(изборна секция) на град Регенсбург, Ви е необходима карта за гласуване. За целта е
необходимо заявление.

