EVENT NAME
CITY, XX MONTH YEAR

16-22 SEPTEMBER

Инициативи за отбелязване на
Европейската седмица на мобилността – 16-22 септември 2022 г.
Инициативи
"Дай почивка на автомобила!" – на 22.09.2022 г. На акаунт в Instagram или
Facebook, чрез онлайн платформата „Пазарджик диша“ всеки участник може да
сподели изминатите през деня крачки или километри, измерени чрез
леснодостъпно мобилно приложение. Най-активните пешеходци, направили над
15 000 крачки в Деня без автомобили – 22 септември 2022 ще получат награди от
РИОСВ - Пазарджик.
Национален литературен конкурс на тема „Хора и улици (заедно в града)“.

Място на провеждане

Дата

Организатор/Партньор

Площад
„Константин 22.09.2022 г.
Величков“, гр. Пазарджик Тортата

РИОСВ - Пазарджик, Фондация „Ви
Арт“, МГ “К. Величков“

Цялата страна, творбите се Изпращане на творби:
изпращат по електронна поща
16.08. – 16.09.2022 г.

РИОСВ - Пловдив

Обявяване на
победителите:
23.09.2022 г.
Открити уроци с ученици и млади хора по темата за устойчивото движение в Пункт
за
мониторинг 20.09.2022 г.
града и въздействието на транспорта върху качеството на въздуха.
качеството на въздуха АИС
„Каменица“

РИОСВ – Пловдив
РЛ - Пловдив

Посещение на ОП „Център за градска мобилност“ и демонстрация как се ОП „Организация и контрол по 21.09.2022 г.
осъществява контролът на трафика с гимназисти от Професионална гимназия по транспорта”
транспорт и строителни технологии "Гоце Делчев" – гр. Пловдив.

РИОСВ – Пловдив
Община Пловдив

Call-to-action
#mobilityweek

EVENT NAME
CITY, XX MONTH YEAR

16-22 SEPTEMBER

Инициативи

Място на провеждане

Дата

Конкурс за рисунка на тема ,,По-добри връзки“.

Област Монтана, Област Видин

16.09. – 22.09.
2022 г.

РИОСВ - Монтана
/Училища и Детски градини/

Конкурс за есе /кратък разказ/ на тема ,,По-добри връзки“.

Област Монтана, Област Видин

16.09. - 22.09.
2022 г.

РИОСВ - Монтана
/Училища и Детски градини/

20.09.2022 г.

РИОСВ - Шумен
ДГ „Слънце“ - Шумен

Открит урок с филм за опазване чистотата на въздуха и състезание с тротинетки в ДГ „Слънце“ – гр. Шумен
двора на детската градина.

Еко фестивал с ученици от средните шуменски училища.

Call-to-action
#mobilityweek

Алеята пред фонтана на Лесопарк 21.09.2022 г.
„Кьошкове“ – гр. Шумен

Организатор/Партньор

РИОСВ - Шумен с ДПП „Шуменско
плато“

EVENT NAME
CITY, XX MONTH YEAR

16-22 SEPTEMBER

Инициативи

Място на провеждане

Дата

Организатор/Партньор

15.09.2022 г.

Дирекция „НП Централен Балкан“

Акция по озеленяване и засаждане на пролетни луковици около Зелена класна стая Централен офис Д“НПЦБ“
– Габрово.

16.09.2022 г.

Дирекция „НП Централен Балкан“,
Северноцентрално държавно
предприятие

Ден на отворените врати.

Централен офис Д“НПЦБ“

19.09.2022 г.

Дирекция „НП Централен Балкан“

Провеждане на детско състезание и викторина с деца от 1-ва до 4-та групи с цел
популяризиране кампанията „Европейска седмица на мобилността“.

ЧДГ „Мечтатели“, гр. Варна

20.09.2022 г.
10:00 ч.

БДЧР
и РИОСВ-Варна

21.09.2022 г.
12:30 ч.

БДЧР
и РИОСВ-Варна

Публикация в сайта на Д“НПЦБ“ и Facebook страницата на Дирекцията.

Спортно състезание с ученици, посветено на
мобилността“.

Call-to-action
#mobilityweek

www.centralbalkan.bg

„Европейска седмица на ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна

EVENT NAME
CITY, XX MONTH YEAR

16-22 SEPTEMBER

Инициативи

Място на провеждане

Дата

Организатор/Партньор

Информационна кампания “По-добри връзки””- изготвяне на презентация и Територията на ДРБУ
предоставянето и на учебни и детски заведения в териториалния обхват на
Дунавски район за басейново управление (ДРБУ).

БДДР, РИОСВ - Плевен

Изложба на тема „По-добрите връзки“. Рисунките ще бъдат поставени в Автобуси и тролейбуси на общинско 16.09. –
обществения транспорт на гр. Стара Загора.
дружество
„Автобусни
и 30.09.2022 г.
тролейбусни превози“ ЕООД

РИОСВ – Стара Загора

Предизвикателство за малки и големи – използване на алтернативни методи за Населените места попадащи в до 22.09.2022 г.
придвижване (колела, тротинетки, градски транспорт и др.). Изпращане на снимки териториалния обхват на РИОСВ в РИОСВ - Стара Загора. Предвидени са награди за участниците.
Стара Загора

РИОСВ - Стара Загора

Експерти от РИОСВ - Стара Загора и РЛ - Стара Загора на велосипеди до РИОСВ - Стара Загора
работното място.

РИОСВ - Стара Загора

Разходка по алеите към комплекс „Вестилетя“ (над град Враца) и почистването им Алеите, водещи към
от отпадъци.
„Вестителя“ (хижата)

Call-to-action
#mobilityweek

16.09. - 22.09.
2022 г.

комплекс 16.09.2022 г.

РИОСВ - Враца

EVENT NAME
CITY, XX MONTH YEAR

16-22 SEPTEMBER

Инициативи

Място на провеждане

Дата

РИОСВ – Бургас организира съвместно с Областна дирекция на МВР – Бургас 20.09. от 09:30 ч., ДГ „Радост“ в гр. 20.09. – 21.09.
посещение, беседа, игри с детски градини за пътната безопасност.
Бургас;
2022 г.
21.09. от 10:00 ч., ДГ „Ален Мак“ в
с. Звездец, община Малко Търново;
21.09. от 11:00 ч., ДГ „Юрий
Гагарин“ в гр. Малко Търново
Ден без автомобили в гр. Гоце Делчев.
гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, 22.09.2022 г.
област Благоевград

Организатор/Партньор
РИОСВ – Бургас, МВР - Бургас

РИОСВ – Благоевград, Община
Гоце Делчев

Ден на отворените врати по повод Европейска седмица на мобилността.

Посетителски център – Паничище и 18.09.2022 г.,
Дирекция „НП Рила“
Посетителски-информационен
09.30 – 17.00 часа
център - Самоков

Открит урок по повод Европейска седмица на мобилността.

Посетителски-информационен
център - Благоевград

Call-to-action
#mobilityweek

20.09.2022 г.,
11.00 часа

Дирекция „НП Рила“ и 11 ОУ
„Христо Ботев“ - Благоевград

EVENT NAME
CITY, XX MONTH YEAR

16-22 SEPTEMBER

Инициативи

Място на провеждане

Дата

Организатор/Партньор

Предизвикателство „Ходи пеша, а не с кола – част 3”.

В цялата страна, като снимките за 16.09.2022 г. –
участие трябва да бъдат качени във 22.09.2022 г.
Facebook

Дирекция „НП Пирин”

Поход с деца от ски клуб гр. Добринище.

Национален парк „Пирин”

18.09.2022 г.

Дирекция „НП Пирин”
Детски ски клуб – гр. Добринище

12.09.2022 г. 20.09.2022 г.

РИОСВ - София

Фотоконкурс на тема: ,,По-добри връзки”. Инициативата е насочена към младежи гр. София
на възраст над 16 г. с интерес в областта на околната среда.

Оповестяване на инициативата за отбелязване на Европейската седмица на Официален сайт на РИОСВ – 07.09.2022 г.
мобилността.
Хасково;
Официална фейсбук страница на
РИОСВ – Хасково

Call-to-action
#mobilityweek

РИОСВ - Хасково

EVENT NAME
CITY, XX MONTH YEAR

16-22 SEPTEMBER

Инициативи
Среща с ученици - Алтернативни превозни средства в градска среда.

Място на провеждане

Организатор/Партньор

21.09.2022 г.

РИОСВ – Хасково, “Тролейбусен
транспорт“, гр. Хасково

Среща с ученици - Електробусите – екологична алтернатива на превозните средства гр. Хасково
с двигатели с вътрешно горене.

20-21.09.2022 г.

РИОСВ – Хасково, ОУ „Св. Иван
Рилски“, гр. Хасково

Среща с ученици - Електрическите автобуси – възможност за замяна на гр. Хасково, депо на „Тролейбусен
стандартните автобуси с дизелови двигатели. Запознаване с проект по ОП „Околна транспорт“
среда“ за закупуване и внедряване на електрически автобуси в гр. Хасково.

21.09.2022 г.

Среща с ученици - Градски транспорт без превозни средства с двигатели с гр. Хасково
вътрешно горене. Защо градовете трябва да развиват автобусни линии с
електробуси и тролейбуси.

21.09.2022 г.

РИОСВ – Хасково, Професионална
гимназия по транспорт и аграрни
технологии
„Никола
Йонков
Вапцаров“
РИОСВ
–
Хасково,
Езикова
гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“
гр. Хасково

Раздаване на рекламни материали на ученици и граждани, насърчаващи Територията на обхват на РИОСВ –
алтернативно придвижване в градска среда.
Хасково

16-22.09.2022 г.

Call-to-action
#mobilityweek

гр. Хасково

Дата

РИОСВ - Хасково

EVENT NAME
CITY, XX MONTH YEAR

16-22 SEPTEMBER

Инициативи

Място на провеждане

Дата

Организатор/Партньор

Празник посветен на чистотата на въздуха и безопасното движение за деца ДГ ДГ „Зорница“, гр. Смолян
„Зорница“ град Смолян.

21.09.2022 г.

РИОСВ - Смолян

Открит урок с ученици от 3 клас на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Рудозем СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.
на тема „Устойчива градска мобилност – възможност за по-добри връзки в Рудозем
училищна и градска среда“.

21.09.2022 г.

РИОСВ - Смолян

Музикално-образователно събитие по проект „Зелена сцена: Супер Еко и приятели“, Пред Народен театър „Иван Вазов“
финансиран по Програма „Политики за младежта в сферата на околната среда“ на
Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

22.09.2022 г.

ИАОС

Изработка на учебни пособия за деца (мешка, химикалки и линийки) от еко
материали.

22.09.2022 г.

ИАОС

Обявяване на второто издание на конкурса за студенти с високи академични Онлайн
постижения.

16.09. - 22.09.2022 МОСВ, ИАОС, ПУДООС
г.

Call-to-action
#mobilityweek

EVENT NAME
CITY, XX MONTH YEAR

16-22 SEPTEMBER

Инициативи

Място на провеждане

Дата

Организатор/Партньор

Добавяне на материали във виртуалната библиотека на ИАОС.

Онлайн

16.09. - 22.9.2022
г.

ИАОС

Закупуване на стойка за велосипеди и ел. тротинетки с цел популяризиране на
тяхната употреба.

-

-

БД ЗБР

Call-to-action
#mobilityweek

