
Бъдеще:

Произведено в   

Европа  

Местни Избори  

Мюнхен 2020

Вземи активно участие за 
бъдещето си в Местните 
Избори 2020!
Волт в Общинския съвет  
на град Мюнхен!

Progressive. 
Pragmatic. 
Pan-European.

As European 

as you are!



Като европейски ориентирана партия Волт не 
само мисли локално, но и търси решения отвъд 
границите. По този начин Мюнхен се възползва 
от най-добрите практики на други европейски 
метрополни градове – същевременно Мюнхен 
може да се превърне в пример за подражание  
на други европейски градове.

Граждани/-ки на ЕС могат да участват на  
местните избори в Мюнхен, ако:
•  са на възраст над 18 години, 
• живеят в Мюнхен от поне два месеца  
 (и имат адресна регистрация),
• не са изрично лишени от право на глас.

Our election program 
for download (in German)

Можеш да гласуваш 
за Волт в Мюнхен 
като гражданин/-ка 
на ЕС!

Използувай правото си на 
глас и гласувай европейски 
за Мюнхен на 15-и март!
#votevolt
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Волт внася нова енергия в политиката 
за да преодолеем заедно най-големите 
предизвикателства на нашето време. 
Нашата цел е бъдеще, в което гласът 
на всекиго от нас бива чуван. 

Волт е основан като движение 
през м. март 2017г.

Активни сме в над 30 държави. 

Подкрепят ни над 15 000 души  
в Германия. 

От м. март 2018 г. Волт е регистриран 
като партия в Германия.

На 19.05.2018 г. Волт е регистриран 
като партия в България.

През м. май 2019 г. Волт 
спечели първото си място в 
Европейския парламент.

И така, какво следва:

Волт участва на местни избори! С твоя глас ще 
оформим бъдещето на Мюнхен и Европа

Think European –
Act Local!



star Мюнхен като европейски метрополен 
град, с пълноценен европейски отдел, интензивно 
сътрудничество с институциите на ЕС, Приветствено 
бюро за граждани на Европа, пристигащи в 
Мюнхен, ежегоден Ден на Европа и укрепване 
на съществуващите както и създаване на нови 
побратимявания на градове (напр. с Верона / Бордо),

home социална жилищна политика, защитаваща 
мюнхенските наематели, създаваща жизнено 
пространство по прагматичен начин, даваща отново 
възможност на средната класа да придобие жилищна 
собственост, което улеснява търсенето на подходящ 
дом и води до устойчивост в строителството и 
обитаването на жилищни сгради, 
 
leaf активна защита на околната среда и 
климата, намаляване замърсяването на града (напр. 
на светлинния смог) както и „политика на нулеви 
отпадъци“ в дългосрочен план,
 
bus умен обществен транспорт, намаляване 
на моторизирания личен транспорт, подобрения за 
велосипедисти и пешеходци, споделена мобилност 
като модел на бъдещето и ограничение на въздушния 
транспорт,
 
Graduation-cap справедливо и компетентно 
образование, подобрения на условията за 
обучение в училищата, засилена употреба на 
цифрови технологии, по-привлекателни форми на 
дистанционно обучение и компетентна подкрепа за 
хора с увреждания,

Гласът ти за Волт  
е глас за:



at разумна дигитализация, на 
администрацията за да се спести време 
на гражданите (електронно управление), 
значително подобрение в качеството на живот 
чрез свързаност на системите (умен град / смарт 
сити), по-задълбочено и по-лесно участие на 
гражданите и устойчиво икономическо развитие 
чрез дигитални иновации.
 
music културен растеж,  с библиотеки 
и читалища като културно-политическа 
инфраструктура, подкрепа за културни 
организации и усилване на традиционните 
за Мюнхен разнообразие и висша култура 
(Мюнхенските музеи, изкуство и театрален 
ландшафт),
 
TRANSGENDER-ALT живото разнообразие, защото 
Волт излиза на избори с листа, равномерно 
представяща 35 жители на град Мюнхен от 
различни възрасти, полове, националности и 
сексуални ориентации, 
 
Users И преди всичко: Гласът ти за Волт 
не би бил загубен глас! На местните избори 
няма праг за участие, поради което дори и 0,7% 
от гласовете са достатъчни за спечелването на 
едно място в Общинския съвет. На изборите за 
Европейски парламент през май 2019-а година 
Волт спечели 2,2% от гласовете при първото си 
явяване на избори, резултат, достатъчен за две 
места.



Волт се бори за обединена Европа като никоя друга 
партия, борейки се за свобода на движението и 
споделено бъдеще без граници на нашия континент. 
 

voltmuenchen.org

Какво желае да 
постигне Волт в 
полза на жителите 
на държави от ЕС, 
живеещи в Мюнхен: 

voltmuenchen 

Volt Deutschland 

VoltDeutschland

voltmuenchen

• Опростяване на езика във формуляри  
 и указания („опростен език“)

• Увеличаване броя на изборите на език в 
 Общинската администрация (KVR) и местните 
 бюра за административно обслужване

• Новото приложение на електронното 
 правителство трябва да бъде настроено с  
 оглед на всички жители от страни, членки на ЕС, в 
 Мюнхен.

• Многоезично Приветствено Бюро за жители на 
 страни от ЕС с цел да се улеснят бюрократичният 
 процес и интеграцията им .

• Система от доброволни помагащи: Европейци, 
 живеещи в Мюнхен, могат да помагат на 
 новопристигащите в града европейци по 
 въпроси, свързани с култура, спорт и др.


