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ВЕЛОБЮЛЕТИН ноември 2013

Актуални новини
Go!Outdoor партньор на сдружение „Велоеволюция“
За всички членове на сдружението магазин за екипировка на открито
Go!Outdoor предлага богатия си асортимент с 10% отстъпка. Магазина се
намира в кв. „Лозенец“, ул. „Галичица“ № 37, а интернет адреса им е
http://www.gooutdoor-bg.com/. Повече информация…

Национална велосипедна мрежа в действие
Национална велосипедна мрежа обединява идеята за създаване на мрежа от
велосипедни организации в страната, създаване на инструменти за общуване
по между им и разработване на методология за обучения по безопасно
каране на колело в града. Инициативата на „Велоеволюция“ е в партньорство с
вело клуб „Устрем“, гр. Варна и е финансирана от Програмата за подкрепа на НПО в България
по финансовия механизъм на ЕИП – 2014 г. Повече информация…

Предстоящи събития
Велосипедни презентации по време на Дни на предизвикателствата
3-5 декември, 18:30 часа, Аула Максима - УАСГ
Отново сме предизвикани да споделяме, срещаме съмишленици, откриваме нови посоки. „Дни
на предизвикателствата“ е фестивал и годишна среща на любителите и практикуващите
екстремни спортове, влюбените в приключенията, посветените на зелената идея и
природосъобразния начин на живот.
Тази година велосипедните акценти са две обещаващи презентации. На 3ти декември ще се
докоснем до Хималаите c „Байкария“, а на 5ти декември Филип Лхамсурен ще представи "Eдно
пътуване от Родопите до Памир". Повече информация…

Коледа на колела
15 декември, 11:00 часа (мястото ще бъде уточнено скоро =)
Бай Коледа не пропуска да събере дружина ентусиазирани велосипедисти в навечерието на
Коледните празници. Това коледно каране, пременени с коледни шапчици, еленски рогца,
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звънчета и други празнични одежди, ознаменува подобаващо поредната година с активно велодвижение в София.
Събитието е без предварително организиран маршрут, той се определен на място. Основната
цел е да напомним още веднъж на обществото, че велосипедът не е само за “хубавото време”.

За предстоящи велосипедни събития разгледайте ВелоКалендара.

Изминали събития
Велоеволюция стана член на Съвета по безопасно движение на деца
На 18 ноември 2013 г. представители на сдружение Велоеволюция, присъстваха на годишна
среща на Съвет по безопасност на движението на децата в София при Столична община и с
станаха негови членове. По време на срещата бяха представени реализираните проекти през
2013 г., спомената бе възможността за кандидатстване по проекти през 2014 г. Цялостна
информация за мисията и дейностите на съвета можете да видите на страницата
им: http://kids.sofia.bg/. Повече информация…

Тъжен помен – една година без велоалеята на бул. „Е.Х. Георгиеви“ и бул.
„Драган Цанков“
На 28 ноември от 18:30 часа се проведе малък протест на кръстовището. Той е беше
провокиран от неспазеното обещание на Столична община (с протокол №1500644(2)/25.01.2013 г.) за възстановяване на велосипедната маркировка. Кръстовището е част от
една от най – старите алеи в столицата. Повече информация…

Инфраструктура
Становище относно бул. „Ив.Евст.Гешов“ и бул. „България“
Предстои реконструкция на кръстовището на бул. „Ив.Евст.Гешов“ и бул. „България“, а
велосипедистите отново ще са принудени да се престорят на пешеходци като използват
съществуващия подлез. Цялото становище на сдружението…

Мост в остров - Лъвов мост и велосипедистите
В поредицата „кръстовища на няколко нива и липса на безопасно велосипедно преминаване“ ви
представяме и казуса „Лъвов мост“. В първоначалното предложение от проектантите, което
изтече и в пресата, велосипедните алеи бяха пропуснати – включително изградената вече
такава по бул. “Мария Луиза”. Статия и становище на сдружението разказват повече…

Велополитиките в бюджет 2014 на София
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Надежда има: бюджетът за капиталова програма за изграждане, ремонт и рехабилитация на
улици е впечатляващ, а по тези улици очакваме да се появи и велосипедна инфраструктура.
Разгледахме структурата и съдържанието на бюджета 2013, проектобюджета за 2014,
позовахме на опита си в работата с институции и документи, стратегии и препоръки изготвени в
рамките на СО, от национални и европейски институции, вкл. във връзка с изпълняването на
цели свързани с подобряване на качеството на градската среда, устойчиво развитие,
опазването на здравето и околната среда, постигане на интегрирани транспортни системи и
предложихме слените неща…

Кв. Овча купел и бъдещата велоалея
С настоящото становище отправяме коментари по предоставен ни за разглеждане работен
проект за рехабилитация на бул. „Овча купел“ от ул. „Президент Линкълн“ до бул.
„Възкресение“ с включване на велосипедна алея. Повече информация…
За всеки, който се интересува от развитието на велосипедната структура и дори би искал
да участва в по-адекватното и случване, може да ни пише, да ни помага в писането на
становища или да пише свои такива.(info@velobg.org)

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!

Търсим доброволец
Ако на някой му се прави банерче ще бъдем много благодарни да ни пише (info@velobg.org). Не
сме претенциозни, а банера ще послужи да популяризираме членството в сдружението. Можем
да се отблагодарим като подарим или подновим членска карта, а вече имаме 8 партньора, в
които всеки член може да пазарувате с отстъпка.

3(3)

