11:00-19:00ч. , пл. „Света Неделя”
Информационен щанд за София на сдружение „Фрий София Тур” - http://www.freesofiatour.com
Игра „Скритата поезия на София” - Научете повече за столицата и спечелете награда!
11:00-19:00ч., галерия „Credo Bonum”
Изложба „София преди Синята зона” (Вижте столицата без автомобили!)
10:00 – 17:00ч. Градинката пред Народен театър „ Иван Вазов”
Организиране на арт уъркшоп от фондация „АртЕкоСвят”.
10:00 – 17:00ч., пл. „Народно събрание“, пред БАН
Игра „Машина на времето“ – изследователски пешеходен маршрут из центъра на София . Игра „Флашко в
страната на „Спамчетата“ – игра с живи пионки. Организира Асоциация „Родители”
10:00 – 17:00ч., Военен клуб на бул. "Цар Освободител"
Иформационен щанд и обсъждания с граждани по проблемите на мобилността в столицата. Представяне на
Софийски зелен коридор. Неправилното паркиране в София - в кой е топката?
Организатор: Фондация „ЕкоОбщност”- http://www.bepf-bg.org/.
11:00 – 13:00ч., срещу Национална художествена галерия
Щанд с безплатна регистрация на велосипедите във veloregister.bg.

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА

16 - 22 ñåïòåìâðè 2011 ã.
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+
23.09.2011 – 24.09.2011 (петък - събота)
12:00ч., на 23.09, Начало: пред Моста на Влюбените от страната на НДК
24-часов веломаратон по специален маршрут в центъра на София. Целта ще бъде в рамките
на 24 часа специално обозначен велосипед да измине 350 км, с което София се включва в
международната инициатива 350.org, която тази година се провежда под надслов „Мобилна
планета” и цели насърчаването на придвижването с нискоемисионен транспорт. Ще бъде
организирана специална интернет страница и медийно отразяване на събитието, в което ще
участват доброволци велосипедисти. Организатори: „Зелените Рицари”, „Велоеволюция”,
„Коалиция за климата”.

Европейската седмица на мобилността се оцъществява съвместно от:

10:30ч. на 23 – 24.09, ж.п. линията зад Обувния завод начало
Последваща акция за Софийски зелен коридор, организирана от Фондация "ЕкоОбщност" http://www.bepf-bg.org/.
11:00-19:00ч. на 23.09 и 15:00-19:00ч. на 24.09, галерия „Credo Bonum”
Изложба „София преди Синята зона” (Вижте столицата без автомобили!)

11:00 – 13:00ч., на ъгъла на ул. “Шишман” и ул. “Гурко”
Раздаване на информационни листовки, предназначени за пешеходци (как да се предпазим
от ПТП) и водачи (да бъдат толерантни към пешеходците – най-уязвими участници в
движението). Раздаване на специални светлоотразителни ленти на велосипедисти и пешеходци,
правещи ги видими в тъмната част на денонощието. Организира Асоциация на застрахованите
и пострадалите при катастрофа.
12:00 – 17:00ч., бул. „Цар Освободител” – в района на Народния театър
Английски език на улицата за деца – интерактивно среща на малчугани с предизвикателството
наречено „английски език”. Организира „Green – camp”.

12:00 – 17:00ч. , срещу Национална художествена галерия
Велосипедна работилница или как да си поддържаме велосипеда в „чудесно здраве”.
Организира веломагазин „Вело ателие”.
11:00; 13:00; 15:00ч., Начало: пред Народен театър „ Иван Вазов”
Разходка с файтон в центъра на София. Организира „Велофайтон”
12:00 – 15:00ч. градинката между Народното събрание и Софийския университет
Велосипедни демонстрации за правилно предвижване с велосипед за деца на полигон.
Организира Сдружение национален клуб БИ БИТ.
12:30ч., пл. „Александър І”
Big Air Bag - въздушните акробатики с велосипеди. Организира „Drag”
15:00-19:00ч., галерия „Credo Bonum”
Изложба „София преди Синята зона” (Вижте столицата без автомобили!)
18:00 – 19:00ч., Площад “Народно Събрание”
ИмПро на открито (Имрповизационен театър без предварителен
сценарии, в който публиката участва активно в представленията)

И с активното участие на:

ÀË

12:00 – 17:00ч. срещу Национална художествена галерия
Вело щанд, организиран от „Велоеволюция”.

ÁÈËÍÎÑÒ
Î
Ì
À
Í
Â
È
Ò
À
Í
Ð
ÒÅ

ПРОГРАМА ЗА ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА 2011Г.
Интернет сайт на събитието - http://mobilityweek.velobg.org/ , http://www.sofia-da.eu/, където предложената
програма ще бъде актуализирана.
16.09.2011 (петък)
9:00 – 18:00ч.
PARK(ing) Day - временно преобразяване на парко места в публични пространства. Организира фондация
Credo Bonum (www.credobonum.bg) в партньорство с организацията Rebar и със съдействието на Сдружение
Трансформатори.
11:00-13:15ч., 18:00-20:15ч., Corner of the Palace of Justice
Free Sofia Tour - the free English-language walking tour of Sofia – http://www.freesofiatour.com
15:00-19:00ч., пл. „Света Неделя”
Информационен щанд за София на сдружение „Фрий София Тур” - http://www.freesofiatour.com
17:30 – 21:30ч (18,00ч – официално откриване на фестивала), градинката зад Руската църква Ретро София Фест:
Оркестър и Танцова формация по Танго.
21,00ч., Dada Cultural Bar
1920’s Party с DJ Bass Blooper (музикален микс от 20- те; дрес-код: винтидж)
Услугата „Вело ескорт”
Ако някой се чувства несигурен да отиде на работа с колело, то Седмицата на мобилността е момента 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.
Записване на http://mobilityweek.velobg.org/bike-eskort
17.09.2011 (събота)
11:00ч., Банкя, 14:00ч., Южен парк - Открита класна стая, 15:00ч., езерото в ж.к. „Дружба”, Студентски град
Инициативата „Моят зелен град” се организира от Coca-cola HBC България , Българско дружество за защита на
птиците и Еко-пак. Нейната основна цел е опазване на природата в градска среда
(http://zelen-grad.com/2010-10-16.html).
11:00-13:15ч., 18:00-20:15ч., Corner of the Palace of Justice
Free Sofia Tour - the free English-language walking tour of Sofia – http://www.freesofiatour.com
15:00-19:00ч., пл. „Света Неделя”
Информационен щанд за София на сдружение „Фрий София Тур” - http://www.freesofiatour.com
10:00ч., градинката зад Руската църква
„Добро Утро, София” с кафе и сладки
11:00ч., Dada Cultural Bar
Матине „Литературен салон”: Пиано и Литературно четене
12:30, градинката зад Руската църква – „Стъргалото”
Церемония „Винтидж Сватба”
17:00ч., градинката зад Руската църква – „Стъргалото”
Караоке „Стари градски песни”
17:00ч., Dada Cultural Bar
Лекции с мултимедиа: „История на Забравена София” (Юмико Хаясака) и „ГРАДЪТ – пресечени точки”
(арх. Иван Александров)

20:00, градинката зад Руската църква
Оркестър и танцова формация по стандартни танци. Темата е валс..
Услугата „Вело ескорт”
Ако някой се чувства несигурен да отиде на работа с колело, то Седмицата на мобилността е момента 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.
Записване на http://mobilityweek.velobg.org/bike-eskort
18.09.2011 (неделя)
12:00 – 20:00ч., градинката на „Кристал”
Информационен щанд за родители, докато децата им се забавляват на четирите тематични "кътове":
1) Конструиране на скауткрафт. 2) Арт център. 3) Екология; 4) Скаутски игри.
10:00 – 20:00ч., Пилоните на НДК
Изложение на електромобил, електровелосипеди и скачащи кокили, организирано от
Екофорум за устойчиво развитие (http://www.esd-bg.org), Българска асоциация „Електрически
превозни средства” (http://baeps.org); Индустриален клъстер „Електромобили” (http://
www.emic-bg.org), EcoPowerSport (http://www.ecopowersport.eu), Бокърс България (http://
www.7leagueboot.bg).
16:00 – 17:30ч., Пилоните на НДК
Шоу демонстрация на алтернативни начини за предвижване – скачащи кокили, скейборд, велосипеди,
електромобили. Организатори: Екофорум за устойчиво развитие - http://www.esd-bg.org , Фейсбук група
"Да караме заедно ролери” - http://www.facebook.com/; LetsSkateTogether; Клуб за улични изкуства и екстремни
спортове "Power Jump"- http://powerjump-bg.com; Българска асоциация "Електрически превозни средства" http://baeps.org;Индустриален клъстер "Електромобили”- http://www.emic-bg.org; Вело ателие - http://veloatelie.com.
11:00-13:15ч., 18:00-20:15ч., Corner of the Palace of Justice
Free Sofia Tour - the free English-language walking tour of Sofia – http://www.freesofiatour.com
15:00-19:00ч., пл. „Света Неделя”
Информационен щанд за София на сдружение „Фрий София Тур” - http://www.freesofiatour.com

21.09.2011 (сряда)
11:00-13:15ч., 18:00-20:15ч., Corner of the Palace of Justice
Free Sofia Tour - the free English-language walking tour of Sofia – http://www.freesofiatour.com
15:00-19:00ч., пл. „Света Неделя”
Информационен щанд за София на сдружение „Фрий София Тур” - http://www.freesofiatour.com
18:30 – 20:00ч., пред Народен театър „Иван Вазов”
Демонстрация на електрически колела и възможност за тестване. Организатор Scoot.bg
18:30ч. , галерия „Credo Bonum”
Откриване на изложба „София преди Синята зона” (Вижте столицата без автомобили!) 19-25 септември,
организирана от сдружение „Фрий София Тур” (http://freesofiatour.com/), Асоциация за развитие на София
(http://sofia-da.eu/), сайт Стара София (http://www.stara-sofia.com/) и фондация Credo Bonum (http://credobonum.bg/).

16:00 – 21:00ч., пред Народен театър“Иван Вазов“
Информационен щанд посветен на екологично образование,промени в климата,устойчив градски транспорт.
Организатор ЕС „За земята”.
20:00ч. пред Народен театър „Иван Вазов”
Посрещане на автобус пътуващ по маршрут Скопие- Куманово, Крива паланка, Кюстендил, Перник и София по
проект „Околната среда засяга всеки”. Организира Институт „Разум” - http://www.razum.org/.
11:00-13:15ч., 18:00-20:15ч., Start: corner of the Palace of Justice
Free Sofia Tour - the free English-language walking tour of Sofia – http://www.freesofiatour.com
11:00-19:00ч., галерия „Credo Bonum”
Изложба „София преди Синята зона” (Вижте столицата без автомобили!)

18:00 – 20:00ч. ул. Христо Белчев 9, Център по класическа сугестопедия и НЧ Бъдеще сега Прожекция на кратки
видео презентации и дебат на Тема – „Градът планира града“ (http://www.gudevica.org/moodle/).

15:00-19:00ч., пл. „Света Неделя”
Информационен щанд за София на сдружение „Фрий София Тур” - http://www.freesofiatour.com

Услугата „Вело ескорт”
Ако някой се чувства несигурен да отиде на работа с колело, то Седмицата на мобилността е момента 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.
Записване на http://mobilityweek.velobg.org/bike-eskort

17:00 – 20:00ч., пред Народен театър „Иван Вазов”
Щанд с материали за работата на НЧ Бъдеще сега и Международната награда за млади хора в България
(http://www.gudevica.org/moodle/).

20.09.2011 (вторник)
10:30ч., Столична община, зала 5
Пресконференция за инициативата „Училищно предизвикателство”.
16:00 – 21:00ч., пред Народен театър“Иван Вазов“
Информационен щанд посветен на екологично образование,промени в климата,устойчив градски транспорт.
Организатор ЕС „За земята”.

18:00 – 20:00ч., Билетен център на НДК
Одисея България – градска одисея на колело.Опознайте историята на България и гр. София по един различен
начин. Местата са ограничени. Предварителни записвания на: lora@gudevica.org.
Какво Ви трябва: 1) Колело (ако нямате можем да Ви осигурим, посочето го в заявката); 2) Фотоапарат или
телефон с добра видеокамера; 3) Усмивки и добро настроение. Организатор Велоателие.
Услугата „Вело ескорт”
Ако някой се чувства несигурен да отиде на работа с колело, то Седмицата на мобилността е момента 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.
Записване на http://mobilityweek.velobg.org/bike-eskort

16:30 – 16:45ч., Сборен пункт – кръстовището на бул. „Вардар” и бул. „Възкресение”, под Шареното дърво
Разходка и игри в Софийски зелен коридор, организирана от Фондация „ЕкоОбщност”

16:00-20:00ч., градинка пред Народен театър Иван Вазов
Съвместно с Екологично Сдружения За Земята, Зелените Рицари ще организират щанд на който ще бъдат
демонстрирани предимствата на зелената мобилност. Ще покажат как работят велосипедните куриери по света и в
България . Ще демонстрират велосипедни доставки на пратки с проследяване в реално време с GPS.

17:30ч. ж.п линията зад Обувния завод
Игри в парка, организирани от Фондация „ЕкоОбщност”

11:00-13:15ч., 18:00-20:15ч., Corner of the Palace of Justice
Free Sofia Tour - the free English-language walking tour of Sofia – http://www.freesofiatour.com

18:00ч. , градинката зад Руската църква – „Стъргалото”
Ретро София Фест: Ретро-модно Дефиле и награждаване на победителите във фотоконкурса „Забравена София
– на фокус”, конкурса за стари снимки „От албума на баба” и връчване на титлите Мис и Мистър Ретро София.
www.retrosofiafest.com

11:00-19:00ч., галерия „Credo Bonum”
Изложба „София преди Синята зона” (Вижте столицата без автомобили!)

11:00 – 12:00ч. ВЕЛОШЕСТВИЕ
Начало: пл. България (пред НДК) маршрут: бул. „Васил Левски”, ул. „Георги С. Раковски”,
бул.”Цар Освободител”, пл.”Народно събрание”, Организира „Велоеволюция”.

15:00-19:00ч., пл. „Света Неделя”
Информационен щанд за София на сдружение „Фрий София Тур”.

12:00ч. пл. „Народно събрание”
Официално откриване на Денят без автомобили от официални лица.

17:00 – 20:00ч., пред Народен театър „Иван Вазов”
Щанд с материали за работата на НЧ Бъдеще сега и Международната награда за млади хора в България.

11:00-13:15ч. , Corner of the Palace of Justice
Free Sofia Tour welcomes the Italian Embassy with His Excellency Dr. Stefano Benazzo

Услугата „Вело ескорт”
Ако някой се чувства несигурен да отиде на работа с колело, то Седмицата на мобилността е момента 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.
Записване на http://mobilityweek.velobg.org/bike-eskort

11:00-13:15ч., 18:00-20:15ч., Corner of the Palace of Justice
Free Sofia Tour - the free English-language walking tour of Sofia – http://www.freesofiatour.com

Услугата „Вело ескорт”
Ако някой се чувства несигурен да отиде на работа с колело, то Седмицата на мобилността е момента 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.
Записване на http://mobilityweek.velobg.org/bike-eskort
19.09.2011 (понеделник)
16:00 – 21:00ч., градинката пред Народен театър“Иван Вазов“
Информационен щанд посветен на екологично образование, промени в климата, устойчив градски транспорт.
Организатор ЕС „За земята”

22.09.2011 (четвъртък)
09:30- 10:30ч. Столична община
„Околната среда засяга всеки”- Road show - Скопие - София. Организира
Институт „Разум”

