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Бюлетин януари 2013 

Предстоящи събития 
 

„Мисли велосипедно“ или работно ателие за велосипедните решения за София ще се 

проведе за първи път на 5-6 февруари. 

Архитекти, урбанисти, проектанти на пътна инфраструктура и други професионалисти в 

областта на пътното движение и експерти от Холандското велосипедно общество ще обсъждат 

велосипедни решения на град София в рамките на двудневно работно ателие „Мисли 

велосипедно“  на 5-6 февруари 2013. Повече информация… 

Лекция "Градско планиране включващо велосипедирането" представена от Холандското 

велосипедно общество на 6-и Февруари 18ч. 

Заповядайте на отворена лекция на тема: Градско планиране, включващо велосипедирането 

Лектори: Том Ходефрой и Вим ван дер Вайк, представители на Холандското велосипедно 

общество (Dutch Cycling Embassy). Повече информация… 

6 февруари /сряда/, 18:00 ч 

УАСГ, корпус А, зала 315 

Critical mass 

Всеки последен петък от месеца велосипедисти се събират на езерото Ариана, след работно 

време и карат из града в група. Това е неофициално, неорганизирана среща на велосипедисти с 

основната идея да показват на обществото, че велосипедистите не пречат на движението а са 

част от него.  Повече за събитието… 

За предстоящи велосипедни събития разгледайте ВелоКалендара. 

Изминали събития  
Коледа на колела 

Зимата бе посрещната с коледно вело настроение. На 16 декември над 50 велосипедиста, 

преоблечени в коледни премени, начело с холандския посланик Карел ван Кестерен  

велосипедираха из града и раздаваха сладки и късмети. За първи път  Коледа на колела 

обиколи едновременно Русе, Трявна, Барна и Габрово. Повече информация… 

Critical mass  

http://velobg.org/
http://projects.velobg.org/bike-em-all/%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://projects.velobg.org/%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE
http://www.uacg.bg/?p=180&l=1&id=675&f=1&dp=11
https://www.facebook.com/groups/150294235024596/
http://velobg.org/about/calendar
http://velobg.org/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-50-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8


На 25 януари се отбеляза първия за 2013г. Critical mass. Събраха се около 15 велосипедиста, 

които нямат климатични съображения и създават велосипедното настроение в столицата. 

Повече за събитието…  

Инфраструктура 
Програмата за велоалеите за 2012- 2017 

Програмата за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община е 
приета с Решение № 658 по Протокол №32/20.12.2012 г. на Столичен общински съвет. 
 
Разработването на програмата е резултат от съвместното сътрудничество и участие от страна на 

дирекция „Архитектура и градоустройство“, ОП „София-проект“,  ОП „Софпроект“ –  Общ 

градоустройствен план,  дирекция „Транспортна инфраструктура“, „ Метрополитен“,  Центъра 

за градска мобилност,  сдружение“ Велоеволюция“ и др. Има за цел развитието и 

създаването на цялостна,  относително непрекъсната вело мрежа в градска среда,  като 

съществуващата велосипедна мрежа се допълни,  разшири и развие.  Програмата можете да 

прочете тук. 

 

Велосипеден план на град София  

Центърът за градска мобилност предприе инициативата да изготви План за развитие на 

велосипедния транспорт на територията на Столична община 2012-2017 г. Целта е София да 

се превърне във „велосипеден” град.Плана можете да прочете тук и новините за него тук и тук 

Актуални новини  

Доклад на сдружение Велоеволюция за дейностите през 2012 г.  

Годишния доклад съдържа всички дейности, които сдружението е извършвало през 2012г. 

Благодарим на всички, които ни помогнаха и си пожелаваме да бъдем все така ентусиазирани 

да случваме промени в града, където живеем.  

Конкурс Cycling Visionaries Awards 

Програмата търси да подкрепи млади ентусиасти, които са ангажирани с развитието на 

велосипедирането като ключ към устойчива градска мобилност. Сложете важите идеи и 

проекти за развиване на градското колоездене и можете да спечелите награда  - безплатно 

участие в най-голямата велосипедна конференция Velo City 2013 във Виена през месец юни 

2013. Конкурса е отворен до март месец, а избора на идеите – победители става чрез публично 

гласуване. Повече информация за конкурса тук. 

Подкрепете ни 
 

Стани член на сдружение Велоеволюция 

https://www.facebook.com/groups/150294235024596/
http://velobg.org/bike-library/bike-docs/bike_plan/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://velobg.org/bike-library/bike-docs/bike_plan/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://velobg.org/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://velobg.org/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
http://velobg.org/bike-library/bike-docs/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F-2012
http://velo-city2013.com/?page_id=2249


„Велоеволюция” е сдружение с нестопанска цел. За постигането на своята мисия сдружението 

се нуждае от своите членове. Като станете член вие имате право да участвате в развитието на 

сдружението. Дори и да не участвате активно вашият членски внос ще помогне много на 

сдружението да съществува. Той е само 10лв. на година. Стани член! 

Търсим преводач  

Има толкова много интересни, надъхващи и образователни видео клипчета на тема градско 

велосипедиране. Обаче не на български и за това си търсим ентусиасти за превод на подобни 

материали. Работата е доброволна и възнаградена с желанието ни да живеем е един по-

велосипеден град. Пишете ни: info@velobg.org 

http://velobg.org/about/members
mailto:info@velobg.org

