
Инициативи по повод Европейската седмица на мобилността- 2017г. на територията на областите Хасково и Кърджали със 

съдействието на РИОСВ- Хасково 

 

Инициатива Дата и час Място/ маршрут Организатор Съорганизатор 

1. Поход, организиран от  

служителите от РИОСВ- Хасково 

до вр. „Аида“ край с. Минерални 

бани, по време на който ще бъде 

почистен района на ЗМ. 

16.09.2017г., 

9:00ч. 

Хасково- с. Минерални 

бани- вр. „Аида“ 

РИОСВ- Хасково - 

5. Велопоход и танци на открито.  

По време на инициативата РИОСВ- 

Хасково ще раздаде на участниците 

светлоотразителни гривни, 

екошапки и информационни 

материали.  

19.09.2017г. 

17:00ч. 

Парк „Кенана“ 

Танци на открито: пред 

паметника на входа на парк 

„Кенана“.  

Велопоход: от началото на 

парка до езерото и обратно.  

 

Община Хасково  и 

ОП „Младежки 

център“- Хасково 

РИОСВ- Хасково 

3. Раздаване на флаери под надслов 

„Заедно стигаме по-далеч“. 

Обявяване на ЕСМ и покана към 

местната общественост  и 

училищата на територията на 

общината за включване в 

кампанията, чрез придвижване 

пеша и с велосипеди.  

15.09.2016г. 

10:00ч. 

СУ „Христо Ботев“- 

Ивайловград и училищата в 

селата Свирачи, Белополци 

и Железино, общ. 

Ивайловград 

Община Ивайловград СУ „Хр.Ботев“- 

Ивайловград и 

училищата в селата 

Свирачи, Белополци 

и Железино, общ. 

Ивайловград 

4. Безплатно предоставяне на 

велосипеди от ТИЦ- Ивайловград 

за ползване от жителите и гостите 

на града. 

16-22.09.2017г. в 

рамките на 

работния ден. 

ТИЦ- Ивайловград Община Ивайловград Туристически 

информационен 

център- Ивайловград 

5.  Ден без автомобили“ в 

гр.Ивайловград. Ще бъде затворена 

за МПС и превърната в пешеходна 

зона ул. „България“ в участъка от 

кръстовището до паметника на 

Ивайло.  

22.09.2017г. 9:00-

12:00ч.  

Ул. „България“ в участъка 

от кръстовището до 

паметника на Ивайло в гр. 

Ивайловград. 

Община Ивайловград - 



6. Организиране на  ден „С колело 

и пеша до местоработата“ 

18-21.09.2017г. Община Свиленград Община Свиленград - 

7. Велопоход  по велоалеята до 

Крепостта в с.Мезек. 

22.09.2017г. 9:00ч. Велоалея Свиленград- 

Крепостта в с.Мезек. 

Община Свиленград Училищата в града 

8. Провеждане на 

училищна инициатива „На 

училище –пеш”; Изготвяне 

и подреждане на изложба 

по темата; Състезания за 

майсторско управление на 

велосипед.  

   

 

20.09.2017г. ПМГ „Иван Вазов”– 

гр.Димитровград 

ПМГ „Иван Вазов”– 

гр.Димитровград 

- 

9. Открит урок на тема „Безопасно 

движение при устойчивите начини 

на придвижване”; Представяне на 

презентация на тема „Устойчива 

мобилност” в час на класния 

ръководител и на родителска 

среща; Конкурс за рисунка на тема 

„В моя роден край с колело”; 

Дискусия на тема „ Безопасният 

път до училище” в час на класа.  

  

16-22.09.2017г. ОУ „Христо Смирненски”- 

с.Радиево, 

общ.Димитровград.  

 

ОУ „Христо 

Смирненски”- 

с.Радиево, 

общ.Димитровград.  

 

- 

10. Кампанията ще бъде разяснена 

на учениците в ЧК; На 21.09.17г ще 

бъде организиран ден „Пеша на 

училище“; През годината ще бъде 

изготвен постер за споделеното 

пътуване.  

21.09.2017г. ПЕГ „Д-р Иван Богоров”- 

гр.Димитровград  

 

ПЕГ „Д-р Иван 

Богоров”- 

гр.Димитровград  

 

- 

11. 21.09. 2017г.- Ден без 

използване на автомобилен 

транспорт за идване на работа от 

педагогическия и непедагогическия 

персонал на училището или 

споделено пътуване при 

невъзможност от придвижване  

16-21.09.2017г. СУ „Л.Каравелов” –

гр.Димитровград  

 

СУ „Л.Каравелов” –

гр.Димитровград  

 

- 



пеша; Беседа по темата на първата 

родителска среща и запознаване на 

учениците от всички класове в 

първия час на класа с ЕСМ.  

 

12. В Час на класа през седмицата 

ще се разисква и темата «Чиста, 

споделена и интелигентна 

мобилност» ; На родителската 

среща на 20.09.2017г. на 

родителите ще бъдат раздадени 

брошури изработени от децата с 

призиви за по-малко използването 

на автомобилите в ежедневието.  

 

21.09.2017г. СУ „Васил Левски”– гр. 

Димитровград  

 

СУ „Васил Левски”– 

гр. Димитровград  

 

- 

13. Организиране на инициатива 

„Пеща на работа/ на училище“; 

Състезание с велосипеди между 

ученици.  

 

20.09.2017г. ОУ „Пенчо Славейков”– 

гр.Димитровград  

 

ОУ „Пенчо 

Славейков”– 

гр.Димитровград  

 

- 

14. Ден посветен на ЕСМ с 

поредица от тематични, 

образователни инициативи.  

 

21.09.2017г.  В двора на ОУ „Ал. 

Константинов”– 

гр.Димитровград  

 

ОУ „Ал. 

Константинов”– 

гр.Димитровград  

 

- 

 

Дейностите на РИОСВ- Хасково и Общините Хасково, Ивайловград и Свиленград са официално регистрирани в сайта на ЕСМ. 


