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Награди за устойчива мобилност
Наградите на 
ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА 
отличават местните власти, които са 
организирали най-впечатляващия набор 
от дейности между 16 и 22 септември. 
Наградите ще се раздават в две категории: 
една за общини с население над 50 000 
жители и една за по-малки общини под този 
праг. Наградата SUMP отличава местните и 
регионалните власти за високи постижения 
при планирането на устойчива градска 
мобилност.

ЛИСАБОН  
ПОРТУГАЛИЯ

ПОБЕДИТЕЛ 
По-големи общини

Посетете страницата ни в YouTube, за да видите видеоклиповете за нашите 
награди: 

Градовете, 
спечелили 
наградата през 
2018 г. за устойчива 
мобилност, са:

ГОЛЯМ 
МАНЧЕСТЪР 
ОБЕДИНЕНОТО 
КРАЛСТВО

Седма награда SUMP

ЛИНДАУ  
ГЕРМАНИЯ

ПОБЕДИТЕЛ 
По-малки общини
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Европейски секретариат
EUROCITIES
Square de Meeûs 1
B-1000 Brussels – BELGIUM
Tel. +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

Публикации и инструменти, които да Ви помогнат да организирате свои локални 
събития от ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА, можете да изтеглите 
от уебсайта ни: www.mobilityweek.eu

Искате да се свържете с нас? Свържете се с Европейския секретариат или със 
своя национален координатор за съвет: www.mobilityweek.eu/contact

С политическата и финансова подкрепа на:
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“
B-1049 Brussels – BELGIUM
www.ec.europa.eu/transport
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ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА се провежда от 16 до 22 септември 
всяка година, като дава възможност на градовете да тестват устойчиви 
транспортни алтернативи. Чрез насърчаване на хората да ползват устойчиви 
видове транспорт, например пешеходно и велосипедно придвижване, можем да 
намалим въглеродните емисии, да подобрим качеството на въздуха и да превърнем 
градските райони в по-приятни места за живот и работа. През 2017 г. се проведе 
най-успешното издание на ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА. В него 
участваха над 2500 градове.

Регистрирайте дейностите и събитията си онлайн на www.mobilityweek.eu

#mobilityweek #walkwithus

Всичко за ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА



#walkwithus

Безопасно ходене и колоездене
Телата ни са създадени, за да се движат, но много от нас трудно намират време 
през деня. Може да открием, че голяма част от ежедневието ни се състои от 
седене на едно място: в трафика, на бюро или пред екран. Но какво ако можем 
да интегрираме упражнения в ежедневието си и същевременно да спестим пари? 

ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА поставя в центъра на вниманието 
безопасното ходене и колоездене и ползите, които то може да има за нашето 
здраве, околната среда и банковата ни сметка!

Активните видове транспорт като ходене и колоездене 
не отделят вредни емисии и спомагат за поддържане 
на здравето на нашите сърца и органи. Градовете, 
насърчаващи ходенето и колоезденето вместо 
личните превозни средства, също се считат за по-
привлекателни, с по-малко задръствания и по-
високо качество на живот. Така че през септември 
защо не вървите с нас и не изпитате ползите за 
себе си?

За повече информация посетете:
www.mobilityweek.eu/theme-2019



ИНИЦИАТИВИЗАМОБИЛНОСТТА

www.mobilityweek.eu#walkwithus

Искате да вземете участие в ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА 
извън периода от 16 до 22 септември?

Предприятия, НПО, училища и други участници, които имат желание да се 
включат в кампанията на ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА, могат 
да регистрират онлайн ИНИЦИАТИВИЗАМОБИЛНОСТТА

За разлика от ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА 
ИНИЦИАТИВИЗАМОБИЛНОСТТА могат да се провеждат през цялата година. 
Нека всички научат какви стъпки предприемате, за да насърчавате по-
рационални начини за придвижване от точка „А“ до точка „Б“. 

За повече информация посетете: 
www.mobilityweek.eu/mobility-actions


