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Вашата дата на раждане (ДД ММ ГГГГ)

        

Ако не знаете датата си на раждане, моля, отметнете дали сте:

 Под 18     Над 18-70     Над 70

Вашето име и адрес
Име(на)
  

Фамилия
 

Вашият адрес

       Пощенски код

Живеете ли на друг адрес?

 Не     Да

Ако сме разпечатили погрешни 
данни, моля, задраскайте ги и 
впишете правилните.

 Ако живеете и на друг адрес  
не ни давайте адреса сега, но по-
късно може да ви поискаме повече 
данни.

Нанесли сте се тук през последните 12 месеца?
 Не     Да

Ако да, моля, дайте ни всеки предишен адрес, на който сте живели 
през последната година.

       Пощенски код

Ако този адрес е бил в чужбина, били ли сте регистрирани в 
Обединеното кралство като гласоподавател от чужбина?

 Не     Да

Променяли ли сте името си през последните 
12 месеца?

 Не     Да

Ако да, моля, дайте ни предишното си име.

Моля, кажете на коя дата сте променили името си (ДД ММ ГГГГ).

        

 Например, може да сте се 
омъжили.

Отидете 
онлайн

Можете да попълните  
този формуляр на   
www.gov.uk/register-to-vote

Формуляр за индивидуална регистрация 
 

Регистрирайте се за гласуване
Само едно лице може да се регистрира за гласуване с този 
формуляр. 
Пишете с черно мастило и с ГЛАВНИ БУКВИ или отидете 
онлайн на www.gov.uk/register-to-vote

Не знаете точната си дата на 
раждане? 
Моля, дайте датата на раждане, 
която сте записали на други 
официални документи (напр. 
паспорта или шофьорската Ви 
книжка) или отметнете едно от 

полетата.
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Данни за контакт
Телефонен номер(а)

Имейл адрес (ако имате такъв) с ГЛАВНИ БУКВИ

Не сте длъжни да ни давате 
данните си за контакт, но ако ни ги 
дадете, ще ни бъде от полза, ако 
се наложи да се свържем с Вас за 
регистрацията Ви.

Вашата националност

       

Ако имате повече от една 
националност (гражданство), 
моля, изредете всички. Можете 
да се регистрирате за гласуване 
в Обединеното кралство само 
ако имате разрешение за 
пребиваване. Можем да проверим 
имиграционния ви статус в 
Министерство на вътрешните 
работи (Home Office) преди да ви 
включим в избирателния регистър.

Декларация
Доколкото ми е известно, информацията в този формуляр е вярна.  
Разбирам, че информацията, която предоставих в този формуляр, ще 
се използва в избирателния регистър.
Разбирам, че ако не подам заявление за регистрация, когато се 
изисква, може да ми бъде наложена глоба от 80 £.
Разбирам, че е нарушение да давам умишлено неверни данни в този 
формуляр и че може да ми бъде наложена глоба до 5000 £ и/или до 
шест месеца затвор.
Подпис  Дата (ДД ММ ГГГГ)

   

Сега подпишете и 
върнете формуляра
Изпратете подписания формуляр в 
предплатения плик – или на адреса 
на стр. 1 на този формуляр. 

Отвореният регистър
   Не желая името и адреса ми да бъдат включени в отворения регистър.

Повече информация за отворения 
регистър ще намерите на страница 
4 на този формуляр.
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Не можете да гласувате лично?
Ако не можете да отидете лично в изборната секция в деня на гласуването, 
моля, изберете как бихте искали да гласувате и ще Ви изпратим формуляр.

 По пощата 

 Чрез упълномощено лице (някой, който да гласува от ваше име) 

Можете също да изтеглите 
формуляр за заявление от  
www.aboutmyvote.co.uk.

Вашият Национален осигурителен номер
Можете да  го намерите на фиша за заплатата си или на официални 
писма за данъци, пенсии или социални помощи.

Не знаете своята дата на раждане, националност 
или Национален осигурителен номер?
Моля, кажете ни защо.
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Ако не можете да ни кажете своя 
Национален осигурителен номер, 
може да се наложи да ви поискаме 
доказателство за самоличността 
ви. Ще се свържем с вас, но това 
може да забави обработката на 
заявлението ви.
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