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ПОВЕЧЕ ЖИВОТ ПО 
ЕВРОПЕЙСКИ
За да създадем обединена Европа, трябва да преодолеем границите 
и да преосмислим дефиницията ни на идеята за дом. Берлин може 
да изиграе голяма роля в това отношение, като приеме хора от 
всички страни и привлече гражданите на ЕС в по-голяма степен към 
изграждането на града. Европа е нашето общо наследство и нашето 
общо бъдеще.

Повече обмен и ангажираност 
на европейско равнище
• Искаме хората да имат по-голямо влияние върху европейските решения. Ще 

насърчаваме и разширяваме европейското сътрудничество (например 

като член на мрежата EUROCITIES). Гражданите трябва да бъдат по-добре 

информирани и да участват в съвместни проекти.

Приветстване на европейски граждани в Берлин
• С въвеждането на бюра за добре дошли на всички новодошли в Берлин 

ще се предлага информация и подкрепа при контакт с властите. Освен 

това искаме да въведем система за приятели-доброволци, за да улесним 

пристигането на новодошлите: гражданите, които живеят в Берлин от дълги 

години, ще могат да бъдат на тяхно разположение като лица за контакт. 

Отбелязване на Деня на Европа
• Берлин е модерен и космополитен метрополис в сърцето на Европа с 

разнообразно и интернационално население. Освен това, нашият град се 

смята за символ на европейското единство между Изтока и Запада. Затова 

планираме да въведем Деня на Европа 9 май като официален празник в 

Берлин. С това искаме да отпразнуваме Европа, културното многообразие на 

континента и да напомним на хората за общата ни история.

Подкрепа на ангажираността на 
европейските граждани
• В Берлин всеки ден гражданите се ангажират по много начини за постигането 

на една по-добра и обединена Европа. Искаме активно да подкрепим този 

ангажимент и да разширим сътрудничеството, за да насърчим обмена и 

съвместния растеж в Европа. 

ЗАЩО ЕДНА ЕВРОПЕЙСКА 
ПАРТИЯ СЕ СЪСТЕЗАВА 
В БЕРЛИН? 
Хора от цяла Европа решиха, че е време да отстояват общите си убеждения и да 

действат отвъд националните граници. Волт е основана въз основа на тази идея. 

Оттогава движението се разраства във всички европейски страни, региони и 

градове. От миналата година сме и  официална регионална асоциация в Берлин. 

Провеждаме кампании в цяла Европа за: по-добра защита на климата, 

социална справедливост, устойчива икономика, дигитален напредък, по-

голямо гражданско участие, обща европейска демокрация.

За тази цел, екипите на Волт от много страни работят заедно, подкрепят се 

взаимно и, по този начин, оформят политиката отвъд националните граници.

Берлин може само да спечели от това, защото си струва да се вгледаме в 

нашите европейски съседи: навсякъде в Европа вече има творчески решения 

на местните предизвикателства, така наречените „най-добри практики“: в 

Берлин се застъпваме за повече общински жилища като във Виена, за дигитални 

административни процедури като в Швеция, за намаляване на трафика като в 

Барселона или за учене през целия живот като в Естония. 

Волт се възприема като противоположност на популизма: ние искаме да 

отговорим на сложни проблеми с внимателно разработени решения и по този 

начин да създадем ориентирани към решения, основани на доказателства, 

както и прагматични и ориентирани към бъдещето политики. За да постигнем 

това, ние, като млада партия, си поставихме пет приоритета за тази предизборна 

програма в Берлин: цифровизация, администрация, образование, жилищно 

настаняване и мобилност. Предизборната ни програма беше изготвена от 

мотивирани доброволци в сътрудничество с експерти, професионалисти и 

граждански организации. Резултатът е визия за нашия град - от берлинчани за 

берлинчани.

Много от предизвикателствата, пред които е изправен нашият град, могат да 

бъдат решени само съвместно от Германия и Европа. Ето защо, препоръчваме 

допълнително да се запознаете с нашата предизборна програма за изборите за 

Бундестаг, която можете да намерите на voltdeutschland.org.
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За тази цел ще подобрим техническите предпоставки, ще реорганизираме 

координацията на областно ниво и ще продължим с разширяването на 

оптичните и 5G мрежите.

Защита на данните и цифрова сигурност
• Ние искаме да оптимизираме защитата на данните чрез ефикасни и 

ефективни мерки. Това включва редовни оценки за качеството на защитата 

на данните и последствията от това в местната и общинската администрация.

• За нас е важно местоположението на сървърите в ЕС да станат приоритет.

• В областта на защитата и сигурността на данните ще работим за подобряване 

на квалификацията на служителите на берлинските власти, училища и 

други общински институции.

• Искаме да окажем по-голяма подкрепа на Центъра за ИТ услуги в Берлин 

(ITDZ).

По-голямо цифрово самоопределение чрез 
отворен код и модерна инфраструктура
• Планираме да разработим европейска стратегия за популяризиране на 

продукти с отворен код.

• Освен това ще стимулираме разработването на отворена европейска 

инфраструктура за облачни услуги.

Използване на библиотеките като 
обществен център различни начини
• За да осигурим на всички граждани равен достъп до цифрови услуги, искаме 

да превърнем библиотеките в дигитални места за учене и работа. За тази 

цел е необходима оптимална интернет връзка.

Укрепване на гражданското общество 
чрез по-активно участие
• Искаме да включим по-активно гражданите в процесите на вземане 

на решения и в градското развитие. За тази цел искаме да превърнем 

платформата mein.berlin.de в централна точка за контакт по въпросите на 

градското развитие.

• Ще насърчаваме създаването на граждански съвети на федералнои 

областно равнище.

АКТИВЕН ГРАД ЧРЕЗ 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Цифровизацията променя обществото ни. Искаме да насочим 
тази промяна в посока, която да служи на гражданите и която 
да обединява нашето общество - например чрез бърз интернет, 
подкрепа за стартиращи предприятия и за научни изследвания и 
поощряване на дигиталната ангажираност на гражданите.

Използване и стимулиране на 
напредъка в дигиталния сектор
• За да използваме потенциала за положително развитие на нашето общество 

чрез цифровизацията, бихме искали да популяризираме специално важни 

отрасли в Берлин. Сред тях са интернет на нещата, проекти за интелигентни 

градове и СТЕМ (STEM) предмети.

• Успешната цифровизация може да бъде постигната само при спазване на 

строги стандарти за защита на данните, сигурност на данните и отворени 

данни.

Берлин - фактор за успеха на 
стартиращите предприятия
• Берлин трябва да стане по-привлекателен за международни специалисти, 

изследователи и студенти. Ето защо искаме да популяризираме и да развием 

Берлин като европейски метрополис за стартиращи компании. 

• Планираме дигитална платформа, на която да бъдат събрани цялата важна 

информация, формуляри и лица за контакт за стартиращи предприятия. 

Специален акцент ще бъде поставен върху практическите и правните съвети 

за кандидатстване за финансиране.

• Искаме специално да насърчим създаването на мрежи от млади компании 

с помощта на „центрове за цифрови иновации“ и възможностите за обмен на 

европейско равнище.

• Планираме да обвържем държавното подпомагане на предприятията с 

екологични и социалните условия.

Бърз интернет във всяко домакинство
• Ние сме за бърз интернет за всички берлински домакинства и за всеки бизнес. 
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ПРЕОСМИСЛЯНЕ 
НА БЕРЛИНСКАТА 
АДМИНИСТРАЦИЯТА
Публичната администрация служи на всички берлинчани. 
Нашата цел е да превърнем администрацията на Берлин в модел 
за подражание за всички администрации в Германия - чрез 
индивидуална подкрепа за гражданите, онлайн административни 
процедури и цифрови структури, които насърчават иновациите.

Използване на цифровизацията в администрацията
• С въвеждането на  Сенатски отдел за цифровизацията (SenD) планираме 

да ускорим цифровизацията на града и на администрацията. В рамките на 

SenD искаме да обединим разпръснатите досега отговорности по въпросите 

на дигитализацията.

• Искаме да направим цифровите услуги, включително и в областта на 

отворените данни, достъпни и лесни за използване по всяко време. Хората, 

които се нуждаят от помощ, трябва да получават подкрепа директно и бързо. 

Планираме също така да увеличим значително броя на езиците в berlin.de.

Устойчиви административни структури 
• Ние се застъпваме за това в бъдеще районните съветници да бъдат избирани 

с мнозинство в съответната районна асамблея (т.нар. „политическа районна 

служба“). 

• Искаме да въведем право на разпореждане нарайонните кметове спрямо 

районните съветници, включително относно областните финанси, персонал 

и организация.

• За да подобрим разпределението на отговорностите, ще се стремим да 

увеличим броя на областните съветниците от пет на шест. 

• Планираме основно преразглеждане на всички операционни процеси и 

цялостно въвеждане на съвременни софтуерни решения (с отворен код).

• Целим се до 2035 г. администрацията ни да бъде неутрална по отношение 

на климата. Устойчивостта и екологичната съобразност трябва да служат 

• Планираме да имаме по-голямо право на глас при разпределянето на 

бюджетните средства чрез бюджети с участието на гражданите.

• Ще работим за европейско сътрудничество, за повече проекти „отдолу-

нагоре“ и за по-нататъшно развитие на цифровото участие на гражданите.
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претоварена от години. Ние се застъпваме за по-голямо разнообразие на 

персонала и достатъчен брой служители. Ние сме за бързото въвеждане на 

електронни досиета много преди 2026 г., както и разширяването на онлайн 

услугите в областта на правосъдието.

като важни критерии за подбор при възлагането на обществени поръчки за 

стоки и услуги.

Устойчива концепция за персонала
• За да бъдем сигурни в бъдещето на администрацията, искаме да попълним 

свободните позиции възможно най-бързо. По този начин планираме 

да разширим признаването на международните образователни 

квалификации и да опростим директното назначаване на хора с опит в 

частния сектор.

• За да направим берлинската администрация по-привлекателна като 

работодател, искаме да дадем възможност за надомна работа и гъвкаво 

работно време и да укрепим правото на работа на непълно работно 

време. Също така се застъпваме за гъвкави възможности за повишение и 

прозрачни кариерни пътеки. 

Моят град Берлин - безопасно в бъдещето
• За нас е важно да подобрим превенцията на престъпността, за да се 

чувстват всички берлинчани в безопасност. Освен това искаме да увеличим 

процента на разкритите престъпления и да засилим сътрудничеството 

с Федералната криминална служба. Заставаме и зад създаването на 

необходимия брой работни места в полицията и тяхното запълване.

• Отдаваме голямо значение на борбата с мрежите на престъпните системи. 

За тази цел искаме да насърчим доказалите се европейски решения и да 

създадем програми за излизане от организираната престъпност.

• Чрез образование, повишаване на съпричастността и политическо обучение 

в полицията, няма да дадем шанс за развитие на десни екстремизъм. С 

въвеждането на форуми за диалог, искаме да насърчим доверието и 

разбирателството между полицията и гражданите.

• Много критично се отнасяме към широкообхватните намеси и ограничаването 

на правата на гражданите във връзка с евентуална терористична заплаха. 

Обявяваме се против видеонаблюдението без солидни доказателства. 

Ние също така се застъпваме за отказ от технологиите за автоматизирано 

разпознаване на лица в обществените пространства.

• Съществуващият недостиг на персонал и пренебрегването на цифровизацията 

са основните причини, поради които берлинската съдебна система е 
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осигуряването на необходимия за това хардуер.

• Подкрепяме подобряването на обучението на учителите в областта на 

информационните технологии и медийните умения, включително платен 

отпуск за обучение и назначаване на ИТ-специалисти в училищата.

• Чрез новосъздадения сенатски отдел за цифровизацията ще подкрепим 

разширяването на инфраструктурата, както и създаването на единни 

концепции за защита и сигурност на данните. 

• Искаме всеобхватно обучение по климатичните въпросите в детските 

градини и училищата, както и включване на климатични изследванията и 

устойчивата икономика във всички университетски учебни програми.

Подобряване на обучението в училище 
за всички заинтересовани страни
• Ние подкрепяме разпределянето на сложната педагогическа работа между 

мултипрофесионални екипи.

• Смятаме, че създаването на по-гъвкава учебна програма, която може да 

се адаптира към световните събития, нуждите на учащите и ситуацията в 

групата, е важно и необходимо.

• Искаме да се преразгледа концепцията за по-нататъшно обучение на 

учителите, като се постави по-силен акцент върху актуални теми, както 

и върху повишаването на професионалните компетентности и обучение 

базирано на проекти.

• Бихме искали да намалим оценяването базирано на оценки и да го допълним 

със система за обратна връзка, която е ориентирана към личните силни 

страни и способностите на учениците.

• Планираме да подобрим ранното идентифициране на ученици в 

неравностойно положение и на тези с обучителни затруднения и 

устойчивата им и дълготрайна подкрепа.

Повишаване на привлекателността 
на вътрешнофирменото обучение 
(стажове и аусбилдунги)
• Искаме да подобрим рамковите условия, като например справедливо 

работно време и заплащане, което може да покрие основните житейски 

нужди.

• Искаме да преразгледаме учебните програми на съществуващите аусбилдунги 

СЪЗДАВАНЕ НА РАВНИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
Искаме да създадем справедлива, приобщаваща и прогресивна 
образователна система. Вече не трябва да има значение какъв 
е социалният или културният произход на човека. Искаме 
да дадем възможност на всеки да се развива свободно. В 
интердисциплинарните учебни заведения всички поколения 
трябва да бъдат образовани и подготвени за големите въпроси на 
бъдещето. Искаме да насърчим и разширим възможностите за учене 
през целия живот.

Равни възможности от самото начало 
- бременността и образованието в 
ранна детска възраст като крайъгълен 
камък за успешното обучение
• Планираме да увеличим подкрепата за обучението на акушерки и педагози, 

както и да подобрим възнаграждението им и правната рамка. 

• Искаме да оптимизираме взаимната работа между акушерки, гинеколози, 

педиатри, социални работници, психотерапевти и педиатри/психиатри, като 

работим за една по-ефикасна взаимообвързаност между различните отрасли.

• Искаме да насърчим прилагането на научни открития и концепции в детските 

градини и ясли и за тази цел се застъпваме, наред с другото, за безплатно 

обучение на възпитателите в държавните и частните институции.

• За по-ефективно разпределение на свободните места чрез платформата 

KiTa-Navigator планираме пълно цифрово записване на действителното 

търсене на места в детските градини и ясли.

• Ние се застъпваме за по-гъвкави и по-дълги основни грижи във всички 

детски градини и ясли от 7 до 18 ч., както и за разширяване на грижите извън 

пиковите часове и през уикендите.

Иновативни и цифрови концепции в класната стая
• Препоръчваме въвеждането на подходящо за възрастта учебно съдържание 

по информационни технологии (ИТ) и медийна грамотност, както и 
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Даване на възможност за учене през целия живот
• Като централни места за учене през целия живот за всички граждани, 

бихме искали да подкрепим разширяването на предлагането на предмети 

и специалности и финансовата подкрепа на центровете за обучение на 

възрастни (Фолксхохшулен).

• Искаме да популяризираме многоезичните оферти, както и курсовете на 

достъпен и лесен за разбиране немски език, в които могат да се срещнат хора 

с различен културен произход.

• Бихме искали да насърчим компаниите да предлагат повече обучения за 

служителите си в бъдеще чрез финансова и данъчна помощ.

и да ги разширим, така че да включват придобиване на междупрофесионални 

и цифрови умения.

• Подкрепяме разширяването на хибридните модели за обучение на мигранти 

в центровете за обучение на възрастни, при които интеграционните курсове 

се съчетават с аусбилдунг в предприятие.

Университетите - място за критично 
мислене и независими изследвания
• Независимостта на учебното съдържание или на резултатите от научните 

изследвания трябва да бъде запазена и при сътрудничеството на частния 

сектор с образователните институции.

• Искаме да подкрепим популяризирането на научни трудове и учебни 

материали, автори и учители, които преподават и изследват въпроси, 

различни от западноевропейската гледна точка.

• Ние се застъпваме за разработването на концепции за равни възможности, 

които да насърчават хората с мигрантски произход, различните полове, 

малцинствата и хората с увреждания в преподаването, изучаването и 

провеждането на научни изследвания.

Искам децата и 
младежите също 

да имат глас от 
раждането си. За 

повече равноправие в 
Берлин. 

Каролин Беер, главен кандидат 
за берлинския федерален 

парламент. 
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• Искаме произходът на произведенията на изкуството от колониалната 

епоха да бъде документиран във всички наши музеи, а артефактите от 

колониалната епоха да бъдат върнати по местата им на произход, ако 

съответните групи желаят това.

РАЗНООБРАЗЕН КУЛТУРЕН 
ПЕЙЗАЖ ЗА ВСИЧКИ
Културата е основен градивен елемент на демокрацията и 
обществото и сърцевина на чувството за свобода в Берлин. Берлин 
е дом на творческо разнообразие, оживена и разнообразна клубна 
сцена и исторически паметници. Нашите цели са да запазим и 
популяризираме този разнообразен културен пейзаж.

Насърчаване на културата - създаване 
на дългосрочни перспективи
• Искаме да създадем дългосрочен план за финансиране на културата, 

който да осигури по-добра сигурност при планирането на всички, които се 

възползват от него.

• Искаме да насърчаваме по-силно европейските културни партньорства.

Клубната сцена - отличителен белег на Берлин
• Искаме да популяризираме и запазим берлинската клубна сцена. Особено 

в случаите на нови сгради ще се стремим към решения, които в еднаква 

степен позволяват продължаване на съществуването на клубовете и разумно 

градско развитие.

• Застъпваме се за берлински „Закон за партитата на открито“.

Директна помощ в контекста на 
пандемията COVID19
• Искаме да продължим да подкрепяме артистите и работещите в сектора на 

събитията, докато средствата им за препитание са застрашени от последиците 

от пандемията COVID19.

• Искаме в бъдеще подкрепата да се предоставя по небюрократичен, 

прозрачен и сигурен от правна гледна точка  начин.

Справяне с германската колониална история
• Ще се застъпим за активен и по-задълбочен ангажимент към германската 

колониална история.
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• „Housing First“(“Приоритет на жилищното настаняване”) е доказана концепция 

за устойчиво намаляване на жилищните проблеми и бездомността. Искаме 

да разширим значително обхвата на „Housing First“ в Берлин по примера на 

Финландия.

• Бездомността е и международен проблем в Берлин, който трябва да бъде 

решен по всеобхватен начин и, ако е възможно, в цяла Европа. За тази цел ще 

разработим регионални стратегии на европейско ниво за сътрудничество с 

нашите европейски съседи.

СЪВМЕСТНА ОТГОВОРНОСТ 
ЗА БЕРЛИН
Берлин трябва да се превърне в дом за всички свои граждани. 
Град, в който никой не е изоставен. Разнообразното градско 
планиране трябва да гарантира пространства без дискриминация 
и сигурен дом за всички. Равенството не означава само отсъствие 
на дискриминация, а участие и саморазвитие във всички части на 
обществото. Заедно можем да изградим дом, в който си заслужава 
да се живее, където всички са в безопасност и свободни. Само в 
многоообразието сме единни.

Насърчаване на приобщаващо общество
• Равноправието не е отделен въпрос по само себе си за нас, а основно 

изискване за всички наши действия и начин на мислене.

• Трябва да се предотврати всякаква дискриминация. Това се отнася по-

специално за дискриминацията срещу жени, LGBTQI+, хора с различен цвят 

на кожата или националност, бежанци, членове на религиозни общности, 

възрастни граждани,  хора с увреждания или с различен социален статус.

• Искаме да направим градското планиране по-приобщаващо. По-специално 

трябва да се избягва пространственото социално разделение.

• Ние се застъпваме за повсеместно заплащане над границата на бедността 

и за по-голяма социална мобилност. Това включва и борбата с детската 

бедност и социалната защита на самостоятелно заетите лица, лицата 

упражняващи свободни професии и малките предприемачи.

• Ние се застъпваме за неутрални и независими консултации относно 

абортите.

Подслон за всички
• Ние сме за правото на достойно жилище за всички хора.

• Искаме солидарната общност да инвестира повече в социални и устойчиви 

жилища, като обърне внимание на осигуряването на достатъчно жилища за 

групите в особено неравностойно положение („защитен пазарен сегмент“).

• С помощта на интердисциплинарни специализирани звена искаме да 

обединим компетенциите си и да поставим на преден план превенцията и 

борбата с бездомността.
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Създаване на ново жилищно пространство
• Искаме да реформираме строителното право по холандски модел. Чрез 

намаляване на бюрокрацията се ускоряват и опростяват строителните 

процедури и съответно се спестяват разходи.

• Планираме преустройството и новото строителство с чувство за мярка, 

като използваме още неизползвани пространства. Трябва да се запазят 

коридорите за чист въздух, парковете и зелените площи.

• Застъпваме се за нови места в общежитията и достъпни частни жилища за 

студенти и стажанти.

• Искаме да използваме и популяризираме идеята за фирмени жилища, за да 

противодействаме на недостига на квалифицирани работници и жилища и да 

осигурим възможност за кратки пътувания до работа.

• Планираме поземлена политика, която да гарантира строителство на жилища 

в съответствие със социални и екологични критерии чрез разширяване 

на Берлинския поземлен фонд и увеличаване на броя на предоставяните 

наследствени права на строеж.

• За Темпелхофер Фелд планираме концепция, която обединява паркови 

и природозащитни зони, арт и културни събития, както и зони за отдих 

и спорт, и социален периметър с жилища. Поради това смятаме, че 

подновяването на референдума е разумно.

Климатична неутралност в 
строителството и начина на живот
• Искаме да постигнем неутралност по отношение на климата в 

строителството и жилищното строителство до 2035 г. За да постигнем 

това, ние искаме да строим по начин, който пести ресурси и благоприятства 

климата, и да насърчаваме изследванията и използването на устойчиви 

строителни материали.

• Планираме цялостна устойчива ориентация на жилищното строителство 

чрез увеличаване на инсталирането на домашни слънчеви системи и 

използването на източници на топлина с ниски емисии.

• Ще продължим с разширяването на мрежата за централно отопление и ще 

увеличим усилията си за подмяна на остарелите отоплителни системи.

• Провеждаме кампания в цялата страна за реформа на програмите за 

финансиране на енергийната модернизация на сградите. По този начин се 

стремим да постигнем ниво на модернизация от 4%.

ЖИЛИЩЕТО - ПРАВО 
НА ЧОВЕКА
Волт се бори за достатъчно жилища на достъпни цени в Берлин, 
за разнообразни и оживени квартали, както и за щадящи климата 
жилища и мащабно екологично ново строителство. Това ще създаде 
достатъчно  пространство  пребиваване за всички берлинчани.

Достъпни жилища в Берлин
• Искаме да насърчим сектора на жилищата с нестопанска цел, за да 

осигурим в дългосрочен план достатъчно жилища на достъпни цени за 

всички берлинчани. За тази цел искаме да укрепим общинските жилищни 

асоциации и кооперации, както и новите форми на комунално живеене.

• Ще въведем безплатни държавни консултации за наемателите и ще 

наложим последователно прилагане на „спирачка“ на наемите. Освен това 

искаме да създадем цялостен онлайн портал за изчисляване и контрол на 

наемите.

• Чрез приходите от специален прогресивен данък върху наемите, които 

са по-високи от средния местния наем (без новото строителство), искаме да 

подкрепим хората с ниски доходи.

• Подкрепяме също така увеличаването на жилищната надбавка в 

съответствие с текущия индекс на наемите, за да се подпомогнат хората с 

ниски доходи. За нас е важно берлинчани да могат да живеят в квартала, в 

който работят или в който се намира социалната им мрежа.

• Ние се застъпваме за запазването на съществуващите и създаването на нови 

защитени социални зони , за да се запази съставът и разнообразието на 

населението.

• Със създаването на цифров регистър на недвижимите имоти искаме да 

осигурим по-голяма прозрачност на пазара на наеми и същевременно да 

подкрепим борбата срещу прането на пари от недвижими имоти.

• Заставаме срещу премахнатия през април 2021 г. таван на наемите, тъй като 

той забави спешно необходимата екологична и структурна модернизация, 

ощетява умерените наематели и поставя градските жилищни асоциации и 

кооперации в затруднено финансово положение.
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МОБИЛНОСТ СЪС 
СПРАВЕДЛИВ ДИЗАЙН И 
ЩАДЯЩА КЛИМАТА
Ние се застъпваме за транспортна политика, при която 
транспортните средства на Екологичния съюз са в центъра на 
транспортното планиране: колоезденето, ходенето пеша и 
използването на местния обществен транспорт (ÖPNV) трябва да 
станат по-привлекателни, по-безопасни и по-бързи, за да се осигури 
удобна, ефективна и устойчива мобилност в града. Волт иска Берлин, 
в който всички можем да дишаме и да се движим свободно и 
безопасно. 

Успокояване на трафика за един по-хубав град
• Чрез целенасочено насърчаване на кварталните общности, искаме да 

намалим шумовото замърсяване, да подобрим качеството на въздуха 

и да повишим качеството на живот. Както и в Барселона, целта е да се 

намали транзитният трафик в квартала, без да се ограничава мобилността 

на жителите.

• За широкообхватно успокояване на трафика разчитаме на зоните без 

автомобили и на хибридното използване на пътищата, например чрез 

забрана за преминаване на автомобили в определени часове на деня.

• Чрез разширяване на възможностите за цифрово участие, искаме да 

включим гражданите в по-голяма степен в разработването на мерки за 

успокояване на трафика.

Пространство за разнообразие 
на транспортни средства
• Искаме да разширим паркингите за велосипеди и „Паркирай и пътувай“, за 

да улесним преминаването от един вид транспорт към друг.

• Искаме всички услуги за споделяне на превозни средства да се предлагат 

на единна цифрова платформа. Предлагането и съответната инфраструктура  

трябва да бъдат разширени и извън пръстена на S-Bahn.

• Искаме да постигнем подобряване на градския климат чрез зелени покриви 

и фасади, както и задължително създаване на нови зелени площи във всяка 

нова сграда.

Стимули за справедлив и социален 
пазар на жилища в Берлин
• Ние се застъпваме за намаляване на данъка върху прехвърлянето на земя 

за собствено ползване. Същевременно искаме да поставим данъчните 

облекчения при продажба на имот в зависимост от това дали преди това 

той е бил обитаван от собственик. Ще предотвратим избягването на 

данъци чрез т.нар. сделки с акции. 

• Подкрепяме реформата на поземления данък в съответствие с модела 

на стойността на земята като стимул за ефективно използване на земята и 

изграждане на нови жилища.

• Силно се застъпваме за концепции, които предотвратяват дискриминацията 

при търсенето на жилище, например за хора с увреждания, хомосексуалисти, 

самотни родители или хора в неравностойно положение поради името си.

Черно-бели 
поляризиращи 
идеи не помагат 
за подобряването 
на ситуацията с 
жилищния недостиг. 
Нуждаем се от добри 
решения, които са 
устойчиви и правово 
издържани.  
Щефен Даниел Майер, главен 
кандидат за берлинския 
федерален парламент.
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възможно да се използват и автономни микробуси.

• За да постигнем своевременно напредък в опазването на климата, разчитаме 

на преминаването на целия автобусен капацитет  към неутрални по 

отношение на климата и нискоемисионни двигатели най-късно до 2030 г. 

и на цялостното преотстъпване на експресни ленти за  автобуси.

• Искаме да направим пътническите превози устойчиви и с ниски емисии.

За устойчив индивидуален моторизиран транспорт
• За да постигнем „Визия нула“ (нула смъртни случая при пътнотранспортни 

произшествия), планираме да въведем Tempo-30 като стандарт в 

централната градска част, както вече е успешно приложен в Хелзинки.

• Общественото пространство трябва да се разпределя по-справедливо. 

Ние се застъпваме за намаляване на броя на местата за паркиране и за 

справедливото им ценообразуване.

• За да намалим автомобилния трафик, искаме да въведем социална и 

справедлива градска винетна такса, чийто дизайн ще бъде разработен от 

комисия от експерти с участието на гражданите.

• Планираме бързо и ориентирано към търсенето разширяване на 

инфраструктурата за зареждане на електрически превозни средства.

Цялостно преосмисляне на трафика за доставки
• За иновативен и екологосъобразен транспорт на доставките, 

трябва да се използват по-интензивно и в цялата страна градските 

микроразпределителни центрове.

• Освен това се фокусираме приоритетните доставки да са извън пиковите 

часове и превръщането на места за паркиране в специализирани зони 

за доставки. Не напълно пълните превози на доставки могат да бъдат 

избегнати чрез платформи за сътрудничество между предприятия.

Равенство и сигурност в мобилността
• Нашата цел е да разработим стратегия за мобилност, която да включва 

всички. Град Лондон показва как подобни концепции могат да бъдат 

разработени и приложени чрез ефективно събиране на данни.

• Ние сме за последователното разширяване на транспортната система на 

Берлин без бариери.

• Искаме да адаптираме структурата на билетите и мрежата от маршрути 

към нуждите на всички, особено на групите в неравностойно положение.

Ходенето пеша - здравословна алтернатива
• За да направим движението на пешеходците по-привлекателно, искаме 

да снабдим „зоните за срещи“ и пешеходните пасажи с места за сядане с 

нетърговска цел.

• Безопасността на движението на пешеходците трябва да се повиши чрез 

структурно разделяне на пешеходните пътеки от велосипедното и 

пътното движение.

• Като цяло планираме да дадем по-висок приоритет на ходенето пеша в 

градското планиране.

Велосипеден град Берлин
• За да може в Берлин да се пътува добре и безопасно с велосипед, искаме да 

развием инфраструктурата по подобие на холандската система от велоалеи.

• Изскачащите велосипедни алеи могат да служат само като временно 

решение, което трябва да се превърне в постоянно възможно най-скоро.

• Ние се обявяваме  за велосипедни алеи и велосипедни подлези.

• За да улесним преминаването от автомобили към велосипеди, планираме 

леснодостъпна програма за насърчаване  на развитието на мрежата от 

товарни велосипеди под наем.

Повишаване на привлекателността 
на обществения транспорт
• Искаме да разширим инфраструктурата на обществения транспорт, така 

че интервалът на изчакване от десет минути да стане стандартен, а в час 

пик той да е под пет минути.

• Фокусът е върху проекти за тясно свързване на външните квартали, както 

и върху маршрутките за по-добро свързване на крайните райони. В бъдеще е 
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Липсва ли Ви нещо?
Благодарим Ви, че отделихте време да прочетете предизборната 

ни програма. Нашата национална предизборна програма съдържа 

допълнителни паневропейски, прагматични и прогресивни решения 

и можете да я намерите на voltdeutschland.org. В бъдеще искаме да 

разработим допълнителни позиции по най-различни теми и да ги 

публикуваме на интернет страницата ни.                                                                                                                         

Липсва ли Ви нещо? Някоя конкретна тема Ви вълнува особено горещо? 

Тогава решението е едно - работете заедно с нас.

www.voltberlin.org

http://www.voltberlin.org
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