
Европейска седмица 

на мобилността

ПЪТУВАЙ ПО-УМНО, ЖИВЕЙ ПО-ДОБРЕ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

16 - 22 септември 2010 г.

Европейската седмица на мобилността
се осъществява съвместно от:

И с активното участие на:

MEDIACROSS
C O M M U N I C A T I O N S

Как може да ограничим замърсяването?

1. Като намалим използването на автомобили в централната градска част;

2. Като синхронизираме светофарните уредби – „Зелена вълна”;

3. Като се увеличи честотата на миене и метене на улиците;

4. Ако автобусите на масовия градски транспорт работят с природен газ;

5. Ако разширяването на метрото продължи;

6. Като се проектират и изградят велосипедни алеи;

7.  Ако Столична община монтира информационни табла и стане част от 

Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух;

8.  Като се разшири мрежата на газифициране в райони, които не са 

топлофицирани.

Европейската седмица на мобилността е кампания за устойчива градска 
мобилност, провеждаща се ежегодно от 16 до 22 септември и е организирана 
с политическата и финансовата подкрепа на Европейската Комисия. Целта 
на инициативата е насърчи местните власти да популяризират мерки 
за по-устойчив транспорт и да приканят техните граждани да опитат 
алтернативни на личния автомобил начини на придвижване. Кулминацията на 
Седмицата е Денят без автомобили на 22 септември, когато участващите 
градове определят една или няколко зони в града за движение единствено на 
пешеходци, велосипедисти и обществения транспорт през целия ден. През 
2009 г. в инициативата са се включили 2181 европейски града с общо население 
237 млн. души.

„Твърде много европейци разчитат на автомобилите си както за 
дълги пътувания, така и,  което е по-тревожно, за по-кратките. Това 
засяга няколко аспекта: повече пътувания с автомобил означава повече 
катастрофи и по-голямо замърсяване. Също по-честото шофиране води 
до по-малко движение за шофьорите – фактор, пряко свързан с високите 
нива на наднормено тегло в Европа. Мотото на Европейската седмица на 
мобилността за 2010 г. „Пътувай разумно, живей по-добре” е аларма за 
местните власти да могат по-добре да осъзнаят влиянието на тяхната 
транспортна политика върху градската среда и качеството на живот 
и да помогне на хората да изберат по-разумен и здравословен начин на 
придвижване.”

Янез Поточник, 

Еврокомисар по околната среда

Знаете ли, че...

Основни замърсители на въздуха в София са:

Прах... Негов основен източник е автомобилният транспорт – 4,7%. Той 
постъпва в организма чрез дихателната система. Така по-едрите частици 

се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините достигат до по-
ниските отдели на дихателната система и водят до увреждане тъканите в 
белия дроб.

Азотен оксид... Образува се  при горивни процеси. Главните причини са 
автомобилният транспорт, битовият сектор и тютюнопушенето. 

Голяма част от него се абсорбира чрез вдишване, като значителна част може 
да се задържи в белия дроб. Вредното въздействие на този замърсител се 
отразява предимно върху дихателните функции. Неблагоприятно се повлияват 
хронично болните с респираторни инфекции.

Въглероден оксид... Това е газ без цвят и мирис. Основен източник е 
автомобилният транспорт – 62%. Прониква в организма чрез вдишване. 

Вредното му въздействие произтича от нарушаване преноса на кислород до 
тъканите.



Презентация на проекта „Sofa’s to Sofia”,  – на ул.”Бигла” 6. Проектът се изпълнява от Народно 
читалище „Бъдеще сега”, Сдружение „Велоеволюция” и неформални граждански групи 

В края на представянето ще има прожекция на лекцията на Джейми Лернър (Jamie Lerner), в 
която той обяснява решенията, които лесно могат да направят градовете прекрасни места 
за живеене. Повече за Джейми на: http://www.jaimelerner.com/

22.09.2010 (сряда)

Сдружение „Велоеволюция”

11:00 ч. Велошествие по повод Денят без автомобили – НДК - съвместно със Столична община, 
МОСВ и Национално представителство на студентските съвети.

Тръгване: 11:30 ч.

Маршрут: НДК – бул.„В.Левски” – ул. „Г.С.Раковски” – бул. „Цар Освободител” - пл. „Народно 
събрание”

12:00 ч. Откриване на Деня без автомобили - пред паметника на Цар Освободител на пл.„Народно 
събрание”; Приветствие от г-жа Йорданка Фандъкова. Народна музика и танци, организирани 
от клуб „Чанове”.

10:00 – 18:00 ч. Информационен щанд на Сдружение „Велоеволюция” - пл. „Княз Александър I”. 
Ще има информационни брошури, брошура за безопасно придвижване с велосипед по улиците, 
всеки ще може да сподели веломаршрута си в града или да получи съвет за по-безопасен 
маршрут. 

13:00 – 18:00 ч. Велоработилница – пл. „Княз Александър I”. Ще съветва велосипедистите, как 
да ремонтират и поддържат колелата си. 

10:00 – 18:00 ч. бяла стена за мнения и предложения - пл. „Ат. Буров” (до Президентството). 
Артистично оформена бяла стена от винил за мнения на тема „Градска мобилност”. 

Измерване качеството на атмосферния въздух от мобилна лаборатория за имисионен контрол 
към Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ.

11:00 - 15:00 ч. Асоциация „Родители” организира опознавателен пешеходен тур за деца. 
Начален пункт – до централния вход на сградата на БАН. Децата (с техни придружители) 
трябва да намерят 5 определени сгради в София. Там ще ги посрещне човек, който ще им даде 
картичка със снимка на сградата и ще им разкаже историята й. 

Outwаrd Bound България организира: 

13:00 – 17:00 ч.  въжена градина в парка пред Народен театър „Иван Вазов”.

10:00 – 13:00 ч. и от 14:00 – 17:00 ч. разходка за хора с двигателни увреждания със специални 
трекинг колички „Joelette”, ул. „Дякон Игнатий” между Гранд хотел София и Народен театър 
„Иван Вазов”

10.00 - 13.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч. Информационен щанд, ул. „Дякон Игнатий” между Гранд 
хотел София и  Народен театър „Иван Вазов” (Ще се набират доброволци за походи на Витоша 
и на други места из страната по проекта „Включи се и ти”.)

Народно читалище „Бъдеще сега” организира: 

От 13:00 ч. до края на деня - разходки из града с Велофайтони - пл. „Княз Александър I”.

http://www.velofaiton.com/

13:00 ч. обучение на студенти и ученици за безопасно придвижване с велосипед в града  
(bikeability.org.uk) - въвеждащо обучение във връзка с проект на Сдружение „Локална мрежа-
Студентски град” – съвместно със „Локална мрежа-Студентски град” - пл. „Княз Александър I”

14:00 ч. Традиционни български игри - чилик, кър, замразяванка, дама, ръбче, ластик и т.н. -  
пл. „Княз Александър I”

16:00 ч. „Sofa’s to Sofia” – разходка с вело-ремарке с фотьойл, теглено от велосипед -  
пл. „Княз Александър I”

20:00 ч. най-голямата жмичка/криеница вечерта за закриване - пред Народен театър „Иван Вазов”

VeloRegister.BG

10:00 – 18:00ч. щанд с безплатна регистрация на велосипедите във veloregister.bg - пл. ”Княз 
Александър I”. Велосипедите се регистрират по вид, производител, модел, цвят, материал и 
сериен номер на рамата. Регистъра осигурява сигурност при сделките на велосипеди втора 
ръка. Идеята на регистъра е да се спрат или поне намалят кражбите на велосипеди в България 
като се направи по- трудно пласирането на крадени колела.

Belchev motors 

11:00 – 17:00 ч. презентация на първия български електроавтомобил - пл. „Ал.Невски”

(http://www.xcarbg.com/electro-cars.html)

Фондация “АртЕкоСвят”

11:00 – 18:00 ч.  Арт-ателие за деца и възрастни – кръстовището на ул. „Съборна” и 
ул.”Леге”

Сдружение Национален клуб „Би-Бит”  

10:00 – 13:00 ч. Временен полигон за обучение на деца по пътна безопасност;

11:00 ч. „На „ти” с велосипеда” – организирано придвижване с велосипед за деца от 5-12 г. по 
велоалея в града с практическо обучение по пътя; Викторина за децата и родителите им;

Фондация „Еко Общност”

10:00 - 16:00 ч. Кът за свободното време, бул. „Цар Освободител” от ул. „Раковски” до  
ул. „6 ти септември” 

10:00 - 16:00 ч. Листовки с любопитни практики от чужбина, бул.”Цар Освободител” от ул. 
„Раковски” до ул. „6 ти септември”.

10:00 - 16:00 ч. Маршрути в града – кът за анкета и размисъл как става придвижването в 
София, бул. „Цар Освободител” от ул. „Раковски” до ул. „6 ти септември”

10:00 - 16:00 ч. Познаваш ли София?, бул. „Цар Освободител” от ул. „Раковски” до  
ул. „6 ти септември”. (Тест за минувачите дали познават града си като отгатват къде се 
намира даден обект/сграда/място в града.) 

10:00 - 16:00 ч. Информационен щанд, бул. „Цар Освободител” от ул. „Раковски” до  
ул. „6 ти септември”. 

Българска асоциация на електрическите превозни средства организира:

13:00 ч. на пл. „Народно събрание“ демонстрация на Segway (Сегуей). 

16 - 22 септември - услугата „Вело ескорт” - Сдружение „Велоеволюция”.

Ако някой се чувства несигурен да отиде на работа с колело, то Седмицата на мобилността 
е моментът да опита. Всеки желаещ може да се запише на сайта на Седмицата, като заяви 
началната и крайната точка, до която иска да стигне с велосипед. Наш представител ще го 
съпроводи, като му покаже подходящ маршрут.

14 - 28 септември - Изложба на детски рисунки на тема „Да ни пука за боклука”, фоайе на 
Столичен инспекторат, ул. „Париж” 5 – Фондация „АртЕкоСвят”

Интернет сайт на събитието - http://mobilityweek.velobg.org/ 

За контакти: Петя Петрова, Сдружение “Велоеволюция”, Моб.0888 785113

16.09.2010 (четвъртък)

11:30 ч. Откриване на седмица на мобилността и стартиране на полигон за пътна 
безопасност в 119-то училище от г-жа Йорданка Фандъкова. 

19:00 ч. Откриване на Европейската седмица на мобилността, Арт кино клуб НДК  
(Лятно кино на НДК) - Сдружение „Велоеволюция”.

20:00 ч. Urban Mobility shorts - Филмчета на тема „Градска мобилност” в Арт кино клуб  
НДК - Сдружение „Велоеволюция”. (Информация за Седмицата на мобилността. 
Представяне на участващите организации.)

19:00 – 20:00 ч. Щанд с безплатна регистрация на велосипедите във veloregister.bg - 
veloregister.bg

 ……… YOGA JAM  и Фондация „Изкуството да живееш”, организират концерт в зала 
Фестивална. Концертите ще бъдат изцяло нова концепция за забавление без алкохол, 
наркотици и тютюнопушене, с цел да насърчим  младежите да водят здравословен и 
същевременно модерен, забавен и динамичен начин на живот.

17.09.2010 (петък)

16:00 ч. „Sofa’s to Sofia” – разходка с вело-ремарке с фотьойл, теглено от велосипед – НДК.

Проект случващ се едновременно в София и Брюксел, чиято цел е да популяризира 
велосипедния транспорт и устойчивото придвижване и мобилност в градска среда. 
Мотото на проекта е: „Градовете не са проблем, градовете са решение”. Проектът се 
изпълнява от Народно читалище „Бъдеще сега”, сдружение „Велоеволюция” и неформални 
граждански групи в Брюксел с подкрепата на кметството в Брюксел. 

21:00 ч. „Устойчивост или утопия в начина ни на живот” - Филмчета на тема „Екология 
и начин на живот”, Арт кино клуб НДК - Народно читалище „Бъдеще сега”.

19:00 – 20:00 ч. Щанд с безплатна регистрация на велосипедите във veloregister.bg - 
veloregister.bg 

18.09.2010 (събота)

11:30 ч. Демонстрация на електровелосипеди, Борисова градина до лятната сцена – 
магазин Eco Power Sport.

11:00 – 13:00 ч. Щанд с безплатна регистрация на велосипедите във veloregister.bg - 
veloregister.bg

19.09.2010 (неделя)

От 10:00 Mediakross и Good year организират  Safety Driving – състезание по безопасно 
шофиране на площад „Александър Батемберг”.  

16:00 ч.  Презентации и дискусии на тема „Градска мобилност”, Арт кино клуб НДК - 
Сдружение „Велоеволюция”.

20.09.2010 (понеделник)

21.09.2010 (вторник)

Измерване качеството на атмосферния въздух от мобилна лаборатория за имисионен контрол 
към Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ. Периодът на измерване ще бъде две 
денонощия- в ден с нормален автомобилен трафик /21 септември/ и в Деня без автомобили-  
22 септември.


