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Избирателната комисия информира

Избор на работнически съвет 2018 г.
– Насрочване на избори –
Съгласно чл. 13 на Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) (Закон за представителни органи на работниците в предприятията) най-късно до края на май 2018 г. трябва да бъдат избрани нови работнически съвети в предприятията. Затова е насрочен изборът на новия работнически съвет за предприятието.

............................................................................................................ 	Добавете името на фирмата/компанията, в случай че компанията притежава няколко предприятия със собствени работнически съвети, също и името на предприятието, за което отговаря изборната комисия. Ако служители от различни оперативни звена и много малки предприятия (чл. 4 BetrVG) избират съвместно работнически съвет, е необходимо да се посочат допълнително точно кои оперативни звена участват в изборите.

. С нареждането за насрочването им изборите за работнически съвет тези се считат за обявени. Това разпореждане за насрочване на изборите Ви информира за подробностите за предстоящите избори.


I. Кой може да гласува, кой може да бъде избран като кандидат?
1. 	Следната информация за правото на гласуване не е предвидена в изборния кодекс. Тя обаче помага на гласоподавателя да си изясни въпроса кой може или би могъл да упражнява така нареченото активно избирателно право (право да гласува) на работното си място.
Активно избирателно право (право да гласуват) могат да упражняват всички служители/работници на предприятието, които в деня на общото събрание на предприятието за избор на работнически съвет (дата: 	Да се нанесе датата на общото събрание на предприятието за избор на работнически съвет, която следва да се определи по-долу в т. IV.2. ...............................) са навършили 18 години, доколкото са служители без ръководни функции: Активно избирателно право могат да упражняват и служители/работници на предприятието, които работят от вкъщи, като основната им трудова дейност е за предприятието. 	Ако в предприятието несъмнено няма служители/работници, работещи от вкъщи, това изречение следва да се изпусне.  Активно избирателно право могат да упражняват и служители/работници на други фирми/компании, в случай че са изпратени да работят за повече от три месеца в предприятието. 	Ако в предприятието несъмнено не работят служители/работници, изпратени от други предприятия по организационни причини, това изречение следва да се изпусне. Активно избирателно право могат да упражняват и държавни служители, в случай че са изпратени да работят за работодателя. 	Ако в предприятието несъмнено няма държавни служители, които работят по организационни причини към предприятието, това изречение следва да се изпусне.
Пасивно избирателно право (правото да кандидатстват и да бъдат избирани) могат да упражняват всички работници/служители на предприятието, упражняващи активно избирателно право, които работят във фирмата/компанията повече от 6 месеца  	Ако предприятието, в което се провеждат избори за работнически съвет, съществува по-малко от 6 месеца, тогава не е необходимо да работите 6 месеца в предприятието, за да имате право да бъдете избран (чл. 8, ал. 2 BetrVG (Закон за представителни органи на работниците в предприятията)). В този случай точка I.1. може да бъде обобщена в параграф, както следва:
Активно и пасивно избирателно право могат да упражняват всички служители/работници на предприятието, които в деня на събранието на предприятието за избор на работнически съвет (дата: ..................................) са навършили 18 години или са по-възрастни.” или вече са работили за фирмата/компанията за такъв период от време от вкъщи. 	Последното изречение следва да отпадне в предприятия, в които без съмнение няма служители/работници, които работят от вкъщи. Към този шестмесечен период на изчакване се брои и времето, през което служителят/работникът непосредствено преди присъединяването си към предприятието е работил в друго предприятие на същата фирма/компания (чл. 18, алинея 1 от Германски закон за акционерните дружества. 	Изречението следва да отпадне, ако предприятието не е част от фирма/компания с няколко предприятия и не е част от концерн. Освен това към този шестмесечен период се числят и периодите на трудова дейност на служителите/работниците със статут на наети чрез агенции за временна заетост. Служители/работници със статут на наети чрез агенции за временна заетост не могат да бъдат избирани. 	Изречението следва да отпадне, ако в предприятието няма работници, наети чрез агенция за временна заетост.


2.
Само онези, които са вписани в избирателния списък, имат право да гласуват.
Избирателният списък е списък на всички служители/работници на предприятието, които след проучване на избирателната комисия имат право да участват в изборите и да гласуват; тя също така посочва кой няма право да кандидатства и да бъде избиран (Пасивно избирателно право). Списъкът на избирателите/гласоподавателите е достъпен за проверка на точността му всеки ден от днес до обявяването на резултите от изборите 
от .............................. до ......................... 	Нанесете тук часовете откога докога всеки ден списъкът на избирателите/гласоподавателите е на разположение за проверка; препоръчва се да се изберат сутрешните часове, например, всеки ден от 9:00-12:00 ч. Обърнете внимание на това, работните часове да не са твърде дълги, защото в случай на съмнение те трябва да се спазват всеки ден. ч.
Достъп за проверка 
в стая ......................................................................... 	Тук следва да се зададе конкретно помещението, в което е изложен избирателният списък за проверка, примерно като се зададе номерът на помещението или стаята; ако е необходимо, моля, посочете и функционално описание на помещението, ако то е известно сред работниците/служителите по този начин (например: „Офис на работническия съвет”. . 	Ако списъкът на избирателите/гласоподавателите трябва да се публикува по електронен път (напр. в интранет) и се налага да се допълва, трябва също така да се уточни как е достъпен там (вж. чл. 2, алинея 4, изречения 3 и 4 на WahlO (Правилник за прилагане на избирателния закон в Германия)).
Списъкът на избирателите/гласоподавателите е неправилен, ако не е регистриран даден избирател, или напротив е регистрирано лице, което няма право да гласува. В такъв случай може да бъде подадено възражение срещу избирателния списък. Всеки служител/работник на предприятието има право да обжалва.
Възражения срещу избирателния списък могат да бъдат взети предвид само, ако са подадени в рамките на 3 дни от датата на насрочване на изборите, т.е. най-късно
до ................................... 	нанесете конкретна дата; дата на насрочване на изборите плюс 3 календарни дни (определен от закона краен срок).
в ..................................... 	Информацията не е предвидена в Правилника за прилагане на избирателния закон в Германия Препоръчва се обаче да се посочи времето, в което изтича крайният срок, в противен случай срокът изтича в полунощ. За да се гарантира, че чрез задаването на час и дата за крайния срок определеният от закона краен срок няма да се съкрати, крайният срок трябва да съвпадне приблизително с края на нормалното за предприятието работно време; при работа на смени срокът се определя или до 24:00 часа, или се дава за краен срок 1 час след края на дневната смяна. ч.
Пред избирателната комисия; възраженията трябва да бъдат предадени в писмена форма; трябва да се посочи на какво се основава възражението.

II.	Колко е голям новият работнически съвет и как се избира?
1.
Работническият съвет, които предстои да бъде избран, се състои от .........  членове. 	Въведете броя на членовете тук. Той се изчислява въз основа на чл. 9, 11 BetrVG (Закон за представителни органи на работниците в предприятията). При 5 до 20 служители с право да гласуват работническият съвет се състои от едно лице. При 21 до 50 служители с право да гласуват работническият съвет се състои от 3 лица. Ако въз основа на споразумение с работодателя в по-големи предприятия (до 100 служители/работници) се избере опростена процедура за провеждане на избор, работническият съвет се състои от 5 членове. 

2.
Само тези, които са предложени във валиден избирателен списък, могат да бъдат избирани. Изборите се провеждат в съответствие с принципите на гласуване с мнозинство (избор на лица).

3. 	За избора на едночленен работнически съвет цялата цифра трябва да се зачеркне.
По специално изискване на законодателя полът, който е представен в предприятието в малцинство, следва да е представен в работническия съвет поне в съответствие с неговия дял в колектива на предприятието (виж чл. 15 (2) BetrVG (Закон за представителни органи на работниците в предприятията)). Това трябва да се вземе предвид при представянето на избирателните списъци. В момента е налице следното съотношение:

Работници/служители 	Таблицата е разбираема без допълнителни обяснения. При задаване на процентите е достатъчна точност без десетични знаци; могат да се използват обичайните методи на закръгляне.
брой
дял (в %)
мъже


жени



Следва да се отбележи, че мъжете / жените в работническия съвет  	Законът предвижда да се задава единствено минималният брой места, на които има право полът, който е представен като малцинство. Следователно, изречението се отнася за пола, който е представен в малцинство в предприятието; несъответстващото следва да се зачеркне (тоест да се зачеркне полът, който е представен в мнозинство в предприятието). следователно имат най-малко ... места 	Броят на местата, които следва да получи полът, който е представен в малцинство, се определя чрез метода на преброяване на Д’Ондт (чл. 5 WahlO (Правилник за прилагане на избирателния закон в Германия)). Броят трябва да се посочи като цифра при насрочването на изборите. . – Моля, посочете само броя на местата за пола, който е представен в малцинството, тъй като само той е предвиден от закона. Данните за фиксирани квоти по пол може да оправдае обжалване на изборите (BAG 13.03.2013 г. – 7 ABR 67/11 – още не е публикувано в печатните медии). Минималният брой места, на които има право полът, който е представен в малцинство, ще бъдат разпределени предварително между кандидатите от малцинството в реда, в който са били избрани. След това останалите места се разпределят между всички кандидати по реда на спечелените гласове.
III.	Как и до кога могат да бъдат подавани кандидатури?
Колегите, които имат право да гласуват, и профсъюзите, представени в дружеството, се приканват да представят на избирателната комисия предложения за избиране на членовете на работническия съвет.
1.
Предложенията за кандидати за избори могат да се разглеждат само, ако са представени на избирателната комисия най-късно една седмица преди общото събрание на предприятието, на което ще бъде избран работническия съвет. Следователно те трябва да се представят в избирателната комисия в писмена форма. най-късно 
на  ..................................................  	Трябва да се посочи конкретна дата; ден, на който се състои общото събрание на предприятието за избор на работнически съвет без 1 седмица (определен от закона краен срок).
в ..................................................... часа 	Информацията не е предвидена в Правилника за прилагане на избирателния закон в Германия Препоръчва се обаче да се посочи времето, в което изтича крайният срок, в противен случай срокът изтича в полунощ. За да се гарантира, че чрез задаването на час и дата за крайния срок определеният от закона краен срок няма да се съкрати, крайният срок трябва да съвпадне приблизително с края на нормалното за предприятието работно време; при работа на смени срокът се определя или до 24:00 часа, или се дава за краен срок 1 час след края на дневната смяна.
на избирателната комисия в писмена форма. Настойчиво се препоръчва, кандидатурите да се представят по-рано, така че възражения на избирателната комисия да могат да бъдат отстранени в рамките на крайния срок.
Кандидатурите, представени след този краен срок, са невалидни и вече не могат да бъдат приети за избор.
2.
Освен това кандидатурата може да бъде приета само, ако е подкрепена с подпис от други служители/работници, които могат да упражнява активно избирателно право. Подписите трябва да бъдат предадени на избирателната комисия в оригинал. Всички кандидатури следва да бъдат подкрепени поне от ...........  служители/работници, които могат да упражнява активно избирателно право. 	Броят на необходимите подписи за подкрепа трябва да бъде посочен конкретно в цифри. Той се изчислява въз основа на чл. 14, ал. 4 BetrVG (Закон за представителни органи на работниците в предприятията). Според закона 5% от служителите/работниците, имащи право да гласуват, или поне трима (в малки предприятия, двама) и максимум 50 лица, трябва да подкрепят кандидатурите с подписите си. За опростената процедура за избор това води до следната класификация:
Брой на служителите, имащи право да гласуват
Брой необходими подписи за подкрепа
от 5 до 20
2
от 21 до 60
3
от 61 до 80
4
от 81 до 100
5
 Всеки избирател/гласоподавател може да подкрепи само една кандидатура с подписа си. 
Кандидатурите, представени от профсъюз в предприятието, не е необходимо да бъдат подкрепени от членовете на колектива; вместо това те трябва да бъдат подкрепени с подписи от двама представители на профсъюза.
3.
В предложението за избор могат да бъдат предложени няколко кандидати. Предложението за избор трябва да е формулирано така, че подписите на поддръжниците да обхваща ясно всички кандидати; заличавания и допълнения могат да направят кандидатурата невалидна. За кандидатите трябва да се посочи освен фамилното име, също и малкото име, датата на раждане и видът на заетостта в предприятието.
4.
При подготовката на кандидатурите следва да се гарантира за това, всички отдели на предприятието, включително филиалите в друго населено място и всички видове трудова дейност да бъдат представени по подходящ начин в работническия съвет. 	Предходният параграф е част от текст, който не е задължителен за всяко предприятие. Чл. 3, алинея 3 от WahlO (Правилник за прилагане на избирателния закон в Германия) гласи, че този пасаж следва да бъде включен, ако е "подходящ за размера, характера и състава на колектива на работниците/служителите"; в по-малките предприятия, в които се провеждат избори по опростената процедура за избор съгласно чл. 14a BetrVG (Закон за представителни органи на работниците в предприятията), това в повечето случаи не е необходимо.
5.
Предложенията за избор трябва да посочват кой от подписалите има право да представя предложение пред избирателната комисия и да получава декларации и решения от избирателната комисия (говорител на предложението за избор); ако тази информация липсва, този, които е поставил подписа си на първо място в списъка, ще бъде считан за говорител.
Предложенията за избор трябва да бъдат придружени от писменото съгласие на кандидата за включване в списъка с предложенията за избор; това заявление не може да се отмени.
6.
За повече подробности относно кандидатурите, по-специално за възможността за отстраняване на установени неправилности, се позоваваме на чл. 6, 7, 8 и 36, ал. 5 от WahlO (Правилник за прилагане на избирателния закон в Германия) Можете да се запознаете с копие от текста на Правилника за прилагане на избирателния закон в Германия заедно със списъка на гласоподавателите в посочената по-горе стая и време (вж. по-горе т. I.2). 	Правилникът за прилагане на избирателния закон в Германия също така позволява (в допълнение) електронната публикация; в такъв случай следва да бъде допълнено, по какъв начин Правилника за прилагане на избирателния закон в Германия е достъпен по електронен път.
7. 	Този параграф не е част от определения от закона обхват на насрочването на изборите.
Формуляри за предложенията за избор можете да получите от избирателната комисия. Използването на тези формуляри не е задължително; всички кандидатури, които отговарят на горепосочените изисквания, ще бъдат взети под внимание.
8.	Важна информация
Ако в рамките на определения от закона краен срок не бъдат подадени кандидатури, изборът трябва да бъде прекратен. – С това събитие избирателната комисия губи правото и задължението да проведе избори за работнически съвет. 	Това е указание, което не е предвидено в Правилника за прилагане на избирателния закон в Германия. Тъй като при опростената процедура за избор няма допълнителен срок в случай, че първоначално не са подадени кандидатури, изборната комисия трябва предварително да предупреди служителите/работниците за това.

IV.	Как и кога се провеждат изборите?
1.
Кандидатурите, подадени в срок и съответстващи на изискванията, ще бъдат публикувани по същия начин както и съобщението за насрочване на изборите; те ще бъдат оповестени тук най-късно 
на  ..........................................................  	Правилникът за прилагане на избирателния закон в Германия предвижда единствено указание за мястото на оповестяването (чл. 31, ал. 1, №10 от Правилника); за заинтересованите избиратели обаче е важно да узнаят приблизително по кое време може да се очаква публикуването на кандидатурите. Датата зависи от деня на общото събрание на предприятието за избор на работнически съвет, който също е определен в известието за насрочване на избори (по-горе IV.2). Kандидатурите следва да се оповестят една седмица преди тази дата. Тази дата трябва да бъде посочена. Тя следва да съвпада с датата в бележката под линия 20..

2.
Гласуването се провежда в рамките на общо събрание на предприятието  
на ....................................................................  	Определянето на деня на гласуването зависи най-вече от това кога приключва мандатът на последния работнически съвет, тъй като изборите трябва да се проведат не по-късно от една седмица преди края на мандата (вж. чл. 3, алинея 1, изречение 3 от WahlO (Правилника за прилагане на избирателния закон в Германия). Изтичането на мандата на предишния работнически съвет се определя съгласно чл. 21 BetrVG (Закона за представителни органи на работниците в предприятията).
в .................................................................... часа, 	Тук трябва да се нанесе час. Препоръчително е да започнете своевременно с общото събрание на предприятието, така че след това да можете да преброите подадените гласове на спокойствие, ако е необходимо.
в помещение ........................................................... 	Най-добре е да посочите помещение с номер; за помещенията, които са известни, се препоръчва да се добавят други общи "наименования" на помещението (например: "офис на работническия съвет" или "фоайе", "стол" и т.н.); при големи предприятия трябва да се посочи точно сградата и местоположението на помещението в сградата.
на което сте поканени да присъствате.
Гласуването е възможно на този ден в тава помещение не по-късно от ............. . 	Правилникът за прилагане на избирателния закон в Германия не съдържа разпоредби относно края на гласуването при опростената процедура за избор. То обаче следва да бъде упоменато, за да се изключи подозрението за манипулация; след края на гласуването може да се проведе публично преброяване на гласовете, което трябва да започне в предварително определено време.

3.	Гласуване по пощата
Всеки, който не може да гласува лично в избирателната секция в деня на гласуването, има възможност да гласува по пощата, т.е. с писмено гласоподаване. 	Освен това се допуска избирателната комисия да задължи "отдели на предприятия и много малки предприятия, които се намират на голямо разстояние от главното предприятие" да гласуват по пощата (вж. чл. 24 (3) WahlO (Правилник за прилагане на избирателния закон в Германия)). Това може да се формулирана тук с допълнителен параграф, както следва:
“За служителите/работниците ................................ [например на "външен склад в Хамбург-Бергедорф" или "на търговския офис в Росток" или подобно], се разпореждаме да гласуват по пощата (писмено гласоподаване). Служителите/работниците, за които се отнася това, ще получат, без да е необходимо да го изискват, изборните бюлетини от избирателната комисия по пощата.
При нужда необходимите документи може да се изискат от избирателната комисия веднага; следва да се посочи на какъв адрес да бъдат изпратени документите. Документите могат да бъдат изпратени по пощата едва около 5 дни 	Този срок не е предвиден в закона; той произтича от ограничението, че избирателните бюлетини може да се разпечатат едва след представянето и обявяването на кандидатурите, а първите следва да бъдат изпратени с документите за гласуване по пощата. Препоръчва се да се изхожда от деня на публикуване на кандидатурите (по-горе IV.1) и да се добавят 1 до 2 дни. – Посочването на приблизителна дата е полезно за засегнатите лица, тъй като евентуално адресът, на които следва да се изпратят документите, може да зависи от момента на изпращане. преди датата на общото събрание на предприятието за избор на работнически съвет, т.е. приблизително на .........................; 	Тук трябва да бъде посочена дата; сравнете и предишната бележка. от този момент нататък избирателните бюлетини могат да бъдат получени от избирателната комисия през работното време.
Молбата за писмено гласоподаване (гласуване по пощата) трябва да бъде получено от избирателната комисия не по-късно от три дни преди общото събрание на предприятието, т.е. най-късно
на  ...........................................................
в  ...........................................................  часа. 	Информацията не е предвидена в Правилника за прилагане на избирателния закон в Германия Препоръчва се обаче да се посочи времето, в което изтича крайният срок, в противен случай срокът изтича в полунощ. За да се гарантира, че чрез задаването на час и дата за крайния срок определеният от закона краен срок няма да се съкрати, крайният срок трябва да съвпадне приблизително с края на нормалното за предприятието работно време; при работа на смени срокът се определя или до 24:00 часа, или се дава за краен срок 1 час след края на дневната смяна.
Гласуването по пощата се извършва чрез своевременно изпращане с обратна поща на попълнените избирателни бюлетини на избирателната комисия в предвидения за тази цел празен пощенски плик. Този пощенски плик трябва да бъде получен най-късно в момента на започване на преброяването на гласовете, т.е.
на  ...........................................................
в  ...........................................................  часа
на мястото, на което се преброяват гласовете
в помещение ...........................................................
от избирателната комисия.

4. 	Този параграф не е част от определения от закона обхват на насрочването на изборите.
Избирателите/Гласоподавателите могат да избират между отделните кандидати. В съответствие с общия брой на местата в работническия съвет всеки избирател/гласоподавател има .......  гласове, 	Изисква посочването на цифра; тя трябва да съответства на размера на работническия съвет (по-горе II.). които да подаде за кандидатите; всеки кандидат може да получи най-много един глас. Бюлетините, на които са избрани (отбелязани с кръстче) повече кандидати от местата в работническия съвет, се считат за невалидни и няма да бъдат взети под внимание при преброяването на гласовете. 	За работнически съвет с един член се препоръчва следната малко по-кратка формулировка:
“Изборите се провеждат между отделните кандидати. Всеки избирател/гласоподавател може да избере един от кандидатите. Изборните бюлетини, на които са избрани (отбелязани с кръстче) повече от един кандидат, се считат за невалидни и няма да бъдат взети под внимание при преброяването на гласовете.“
5. 	Този параграф не е част от определения от закона обхват на оповестяването на изборите.
Гласоподаването става чрез отметка на съответното място в изборната бюлетина. Бюлетините, попълнени по такъв начин, че не показват ясно волята на избирателя, са невалидни и няма да бъдат взети предвид при преброяването на гласовете. Също така не са валидни бюлетините, на които са правени коментари, допълнения или други маркировки.

V. Покана за гласуване – обявяване на резултатите от изборите
Кога се извършва преброяването на подадените гласове зависи от това дали избирателите/гласоподавателите са се възползвали от правото си на гласуване по пощата, т.е. от неприсъствено гласоподаване.
Първоначално е запланувано преброяването на гласовете да се извърши непосредствено след приключване на гласуването, т.е. 
на ...................................... от ................................. часа 
в помещение ........................................................... 	Нанесените данни трябва да съответстват на данните, предоставени в края на гласуването; най-добре е преброяването на гласовете да започне непосредствено след края на гласуването. Освен това се препоръчва да се използва избирателното помещение като помещение за преброяване на гласовете, защото така не се налага да се транспортират урните. 
и предварителните резултати от изборите да бъдат обявени устно. 
В случай, че бъде поискано по-късно гласуване, преброяването на гласовете и обявяването на предварителните резултати от изборите са определени  
за ...................................... от ................................. часа 
в помещение ...........................................................
. 	Тази данни трябва да съответстват на данните в точка IV.3 в края (последният краен срок за предаване на документите от гласуването по пощата), тъй като документите от гласуването по пощата трябва да бъдат подготвени непосредствено преди преброяването на гласовете.
Избирателната комисия ще обяви малко преди общото събрание на предприятието за избиране на работническия съвет в допълнение към насрочването на избори, на коя от двете дати ще се проведе преброяването на гласовете. За това ще бъде информирано устно по време на общото събрание на предприятието.
Преброяването на гласовете винаги е публично; всички колеги се приканват да наблюдават преброяването на гласовете.
Официалното публикуване на резултатите от изборите се извършва малко след преброяването на гласовете на всички тези места, на които преди това е било оповестено за изборите.
VI. 	Призив за подкрепа на избирателната комисия
Информация за дефицити, нередности или пречки в подготовката и провеждането на изборите или гласуването се приемат от всеки член на избирателната комисия.

VII. 	Как и къде можете да се свържете с избирателната комисия?
Обжалвания и декларации, които трябва да бъдат направени пред избирателната комисия, се адресират до председателя на избирателната комисия 
г-н/г-жа ................................................................................................
Можете да се свържете с председателя на избирателната комисия лично и по телефона в обичайното работно време, както следва: 	Добре е, ако можете да дадете по-подробна информация. Също така се препоръчва, избирателната комисия да определи редовни работни часове и да ги обяви тук.
.............................................................................................................. 	Ако се създаде подходящ избирателен офис, трябва да се посочат адресът, телефонът и факсът; в противен случай въведете длъжността на председателя на избирателната комисия, по възможност с телефон и факс.

VIII.	Къде можете да намерите повече информация за изборите за работнически съвет?
Поради многобройните допълнителни подробности от избирателната процедура се позоваваме на Закона за представителни органи на работниците в предприятията (чл. 1 до 20), както и на Правилникът за прилагане на избирателния закон, публикуван за тази цел. Текстът на Правилника за прилагане на избирателния закон е изложен за проверка там, където и изборните бюлетини са достъпни за проверка; важи посеченото работно време. 	Ако списъкът на избирателите/гласоподавателите трябва да бъде публикуван по електронен път (напр. в интранет), следва също така да се уточни как е достъпен там (вж. чл. 2, алинея 4, изречения 3 и 4 на WahlO (Правилник за прилагане на избирателния закон в Германия)).
...................................................,  	Моля, посочете мястото, където се намира фирмата или предприятието. дата ...........................  2018 г. 	Важно: – Датата, посочена тук, трябва да съвпада с датата на обявяването на изборите; с други думи: Насрочването на избори трябва да бъде публикувано в деня на разпореждането за провеждането им. Ако насрочването на избори трябва да бъде публикувано на по-отдалечени места, следва то да бъде изпратено по факс до избирателния помощник на място, за да може да бъде публикувано своевременно. Ако това не е възможно, насрочването на избори трябва да бъде подписано с бъдеща дата, за да може да бъде публикувано в деня на официалното разпореждане за това.
	Денят на разпореждането за насрочване на избори не трябва да бъде избран случайно; той се нуждае от прецизно планиране, за да е налице достатъчно време за подготовка на всички етапи на изборите. При опростената процедура за избор са достатъчни 4 седмици между насрочването на изборите и деня на общото събрание на предприятието.

Избирателната комисия
............................               ................................                ................................ 	Тук се вписват имената на членовете на избирателната комисия; те трябва да подпишат лично нареждането за насрочване на изборите. Лицето и името на председателя трябва да се отбележат. – чл. 3, алинея 1 от WahlO (Правилника за прилагане на избирателния закон в Германия) гласи (само), че нареждането за насрочване на изборите трябва да бъде подписано от председателя на избирателната комисия и поне от още един член. Общоприето е, нареждането за насрочване на изборите да се подпише от всички членове на избирателната комисия.
С останалите членове на избирателната комисия можете да се свържете лично и по телефона, както следва. 	Това не е задължителна част от нареждането за насрочване на изборите. За избирателите е много полезно да узнаят по този начин как могат да се свържат с останалите членове на избирателната комисия. Трябва да се посочи стаята, в която можете да се свържете с лицето, и телефонният номер и номерът на факса.
заместник г-н / г-жа ..............................................................
г-н/г-жа ................................................................................................

Вътрешна забележка на избирателната комисия за насрочването на изборите.
Публикувано
на:
от:
Контролирано  	Според закона нареждането за насрочване на изборите трябва не само да бъде публикувано, но и да се съхранява "в добро четливо състояние" (вж. чл. 3, ал. 4 WahlO). Затова е препоръчително редовно да контролирате нареждането за насрочване на изборите; най-лесно е да отбележите с име и дата направо върху разпореждането, кога е направена проверката.
на:
от:
Това известие трябва да бъде свалено 2 седмици след обявяването на резултатите от изборите и предадено на избирателната комисия; краен срок: 30.06.2018 г.
Свалено 
на:
от:


Коментари относно насрочването на избори








