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ВЕЛОБЮЛЕТИН юли 2013   

 

Актуални новини  

Общо събрание, 14 август 2013 г, сряда. 

Сдружение Велоеволюция ще проведе годишното си общо събрание на: 

 14 август 2013 г 

 19:00 часа 

 ул. “Проф. Никола Михайлов” 12/Синята къща над ресторант “Малкия 

стадион” 

 Дневния ред и повече информация… 
 

 

Велоеволюция и магазини Стената 

Стартира ново партньорство между магазини Стената и сдружение Велоеволюция – 

всеки, който желае да подкрепи сдружението, да застане зад усилията, които полага за 

развиване на велосипедния транспорт в града, може да го направи като стане член на 

сдружението именно и в магазините от веригата Стената. 

Повече информация… 

 

Новите ни партньори Максбайк 

За всички членове на сдружение Велоеволюция има отстъпки във веригата магазини 

„Максбайк“. Повече информация… 

 

Покана за партньорство 

В периода от 16 до 22 септември 2013 г. се провежда Европейската седмица на 

мобилността и Европейският ден без автомобили на 22 септември – кампания на 

Европейската комисия за популяризиране на обществения транспорт, колоезденето и 

ходенето пеша (http://www.mobilityweek.eu). Тази година кампанията е под мотото 

„Чист въздух – ти си на ход“. 

Отправяме покана към всички организации да се включите със своя проява в периода 

на провеждане на Седмицата на Мобилността. Повече информация… 
 

 

 

Предстоящи събития 
 

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2013 г. 
Сдружение „Велоеволюция“ ще реализира кампанията Европейска седмица на 
мобилността 16 – 22 септември и през 2013 г. Тази година обаче кампанията е 

http://velobg.org/
http://velobg.org/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-15-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82-2013-%D0%B3
http://velobg.org/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://velobg.org/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8-%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
http://velobg.org/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be
http://www.mobilityweek.eu/
http://velobg.org/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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финансирана от програма Европа на Столична Община в рамките на проектно 
предложение подадено от сдружението.  
Седмицата е посветена на популяризиране на алтернативната мобилността и тази 
година е под мотото: "Чист въздух - ти си на ход!", а денят 22ри септември освен 
национален празник е Ден без автомобили. Повече информация… 
 

 

За предстоящи велосипедни събития разгледайте ВелоКалендара. 

Инфраструктура 
 

Становище за проект за Подробен устройствен план на м.“Зона „А“-Юг“, 
район Средец, Столична община 
Както много често се случва с подробните устройствени планове – велосипедното 
движение или липсва, или е прокарано далеч от удобно за велосипедистите. 

На 15 юли 2013г. се проведе обществено представяне на проект за Подробен 

Устройствен План (ПУП) на местност „Зона А-Юг” на Столична община-район Средец. 

За проведеното представяне на проекта и участието на Велоеволюция можете да 

прочетете тук, а самото становище тук. 

Подкрепете ни 
 

Стани член на сдружение Велоеволюция 

„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 и получавате отстъпки в магазини за 

велосипеди и екипировка за екстремни спортове. Дори и да не участвате активно, 

вашият членски внос ще помогне много на сдружението да съществува. Той е само 

10лв. на година. Стани член! 

  

  
 

http://velobg.org/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-2
http://velobg.org/about/calendar
http://velobg.org/bike-library/standpoints/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be
http://velobg.org/bike-library/standpoints/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be
http://sofia-agk.com/esoft/planove/displayImage.php?folder=podrobni%2F2013%2FPRZ_m_Zona-A-IUG_r-n_Sredec-color%2F
http://sofia-agk.com/esoft/planove/displayImage.php?folder=podrobni%2F2013%2FPRZ_m_Zona-A-IUG_r-n_Sredec-color%2F
http://velobg.org/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://velobg.org/bike-library/standpoints/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE
http://velobg.org/about/members

