
         

Съветът за интеграция се ангажира... 

 

 Интересите и нуждите на хората с имигрантски произход да бъдат 

чути и взети под внимание от политиката 

 

 Хората от различни култури и религии да са в контакт един с друг, да 

развият интерес един към друг и да открият допирни точки 

 

 Майчиният език и двойната културна идентичност на имигрантите да 

се разглеждат като ресурс и да се оценяват 

 

 Имигрантите бързо да намерят връзка с пазара на труда и 

образованието 

 

 Дискриминацията и расизмът да не се толерират и да не се приемат 

във Фелберт 

 

 

Участвайте! 

Осигурете бъдещето на Съвета за интеграция на Фелберт! 

Гласувайте на 13.09.2020 г.! 

Вашият глас е от значение! 

 

BULGARISCH 



 
Избори за общински cъвет за интеграция на град Фелберт на 13.09.2020 г. 
 

На 13.09.2020 г. ще се проведат избори за общински съвет за интеграция. 
 

Съветът за интеграция се състои от избрани членове и съветници, които се назначават от 
градския съвет. Съветът за интеграция е общинско представителство на всички жители на  
Фелберт с миграционен произход. 
 

Членовете му активно помагат за офирмянето на интеграционната политика и подпомагат 
интеграцията. Te… 
 

 … комуницират интересите и притесненията на имигрантите във Фелберт с други 
общински органи и структури на градската администрация, 

 … участват в работата на градските комитети и работни групи и поемат консултативна 
роля и  

 … подкрепят планирането и изпълнението на различни мероприятия и проекти. 
 

Комитетът се избира за 5 години. 
 

Гласувайте и така вземате решение относно състава на комисията: 
 

 xора, които не притежават немски паспорт, 

 лица без гражданство, 

 германци, които имат друго чуждо гражданство в допълнение към немското, 

 натурализирани лица, 

 деца на чуждестранни родители, родени в Германия, 

 негермански граждани на ЕС и 

 преселници, 
 

ако към 16.09.2020 г. сте на 16 години, законно пребивавате в Германия най-малко една 
година и имате постоянен адрес във Фелберт, най-малко от 28.08.2020 г. 
 

Всички лица, които имат право да гласуват, ще получат известие за гласуване по пощата от 
Oбщина Фелберт  до 23.08.2020 г. 
 

Изборите за съвет за интеграция ще се проведат на 13.09.2020 г. заедно с местните комунални 
избори във всички избирателни секции! 

 

Кандидатите за членове са обединени в следните 4 спиcъци: 
1. Internationale Sozialdemokratische Liste (ISDL) 
2. Vielfalt in Velbert (ViV) 
3. Velberter Internationale Liste (VIL) 
4. Kurdisch Demokratische Liste (KDL) 

 
За повече информация относно състава на отделните списъци, моля, вижте Официален вестник №  27/ 2020 от 03.08.2020 г. на  
вебсайта на град Фелберт. 
 

Mожете да гласувате само за един от 4 списъците. 
 

Използвайте правото си на глас 
и помогнете за оформянето на интеграционната политиката във 

Фелберт! 
 


