
Кой има право да гласува?
Право да гласуват имат всички германски граждани и 
гражданите на останалите държави от ЕС.

за местни и европейски избори
• лица, навършили 18 години
• германски граждани или граждани на ЕС
• няма ограничения за правото на гласуване

избори за общински съвет, областен съвет, кмет на 
община, общи събрания на регионални сдружения и 
директор на регионалното сдружение

•	 лица, които са пребивавали на територията на 
управляващия орган, който ще се избира, най-
малко 3 месеца преди  датата на изборите

Какво ще се избира?

Областен съвет
Тук на дневен ред е, напр. модернизирането на 
увеселителния парк Майерсдел или поддръжката и 
ремонтът на пътища, улици и площади. Областният 
съвет прави пред общинския съвет предложения по 
всички въпроси, свързани с общината. Също така той 
може сам да взема решения, ако общинският съвет 
или кметът нямат изключителна компетентност. 
Областният съвет избира и кмет на областта. Всички 
избрани представители упражняват своя мандат на 
доброволчески начала.

Общински съвет
Общинските съвети се събират на редовни заседания 
и решават, напр. дали да бъде създаден нов 
околовръстен път или велоалея, дали да бъдат 
присъединени нови жилищни зони или да бъдат 
изградени нови детски дневни центрове. Членовете 
на общинския съвет упражняват своя мандат на 
доброволчески начала.

Кмет на община
Освен юридическо представителство на град 
Саарбрюкен задачите му включват управлението на 
цялата общинска администрация и подготовката и 
изпълнението на решенията на общинския съвет. 
Кметът трябва да предлага инициативи и идеи за 
развитието на града.

Регионално събрание
Регионалното събрание изпълнява междуобщински 
задачи, особено в областта на околната среда, 
училищата, културата, социалните въпроси, помощта 
за младите хора, здравеопазването, трансграничното 
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сътрудничество, туризма и политиката за пазара 
на труда. Това е сдружение, включващо столицата 
Саарбрюкен и съседните градове и общини 
Гросроселн, Фьолклинген, Пютлинген, Ригелсберг, 
Хойсвайлер, Квиршид, Фридрихстал, Зулцбах и 
Клайнблитерсдорф. Всички избрани представители 
упражняват своя мандат на доброволчески начала.

Директор на регионалното сдружение
Предлага инициативи и идеи, например за 
реконструкция на детски ясли и детски градини, съз-
даване на работни места или подкрепа в областта на 
грижата за възрастни хора.
Освен това той е ръководител на членовете 
на сдружението и ръководи управлението на 
регионалното сдружение.е.

Европейски парламент
Тук става въпрос за правото да решаваме сами къде 
бихме искали да живеем, учим и работим в Европа, 
за защита на неприкосновеността на личния живот в 
ерата на дигитализацията, за внедряването на мерки 
за намаляване на младежката безработица или 
справяне с климатичните промени.
Седалището на Европейския парламент е в 
Страсбург. В Брюксел и Люксембург също има 
органи на Европейския парламент. Европейският 
парламент заедно със Съвета на Европа изпълнява 
законодателни функции и избира председателя на 
Комисията.

Защо изобщо да гласувам?
Изборите са най-лесният начин за упражняване на 
гражданското право при демократичен принцип 
на управление. Те са най-характерната и най-
важна възможност за участие в демократичното 
управление. По принцип изборите са за всички 
граждани в държавата. При демократично 
управление всеки има право на глас. Това не 
е даденост. Изборите служат за регулярно 
преразпределение на политическата власт. Също така 
можем да влияем на промените. Тук сме посочили 10 
основателни причини да отидете да гласувате:

1. Защото това е мое право и привилегия! 
Само народът може да избира своите представи-
тели. Член 20 от Конституцията на ФРГ гарантира 
демократичния принцип и активното участие на 
всички избиратели в демократичното управление. В 



много други държави това не е даденост.

2. Защото всеки глас е важен!
Често изборите завършват с много близки резултати. 
Тогава всеки глас е решаващ и може да помогне на 
политическата сила, която подкрепям. Гласът ми е 
важен!

3. Защото другите ще решават вместо мен, ако аз не 
гласувам!
Неупражняването на правото на глас води до 
неговата невалидност. Така че, ако не гласувам, други 
ще решат кой да ме представлява.

4. Защото гласуването ме предпазва от екстреми-
зъм!
Който не гласува, дава възможност на екстремистките 
организации да упражняват по-голямо влияние 
върху политиката. Високата избирателна активност 
и следователно моят глас могат да предотвратят 
неприятни събития.

5. Защото негласуването в знак на протест не работи!
Даването на урок на партиите, като не се гласува, не 
работи. Гласът просто става невалиден. Ако гласувам 
против, мога ясно да заявя предпочитанията си за 
една партия пред друга. Негласуването не вреди на 
никоя партия.

6. Защото гласуването означава поемане на отговор-
ност!
Днес политиците решават много въпроси за утреш-
ния ден, които ще засегнат хората в бъдеще. Негла-
суващите отказват да поемат отговорност за бъде-
щето и да допринесат активно за него.

7. Защото мога активно да повлияя на политиката!
С гласа си влияя на политиката. Тя от своя страна 
оказва влияние върху важни въпроси от ежеднев-
ния живот.

8. Защото дори недействителните бюлетини участват 
в броенето!
Предпочитам да пусна недействителна 
бюлетина вместо изобщо да не гласувам, 
защото недействителните гласове се включват 
в избирателната активност. Големият брой 
недействителни гласове изпраща сигнал по 
символичен начин: политическият интерес е налице, 
но тези избиратели не подкрепят партиите.

9. Защото гласуването е граждански дълг!
Никой не е задължен да гласува. Но аз имам тази 
свобода и трябва да се възползвам от нея! Демокра-
тичното управление може да съществува постоянно 
само ако гражданите участват в него.

10. Защото с моя глас решавам кой ще бъде избран!
Става въпрос за човека, който представлява моето 
място на пребиваване и от когото зависят политиче-
ските въпроси.


