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ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ 
за активностите по време на Европейската седмица на мобилността 16-22 септември  

 

16.IX   07:00 - 12:00ч. „Хеброс бус” осигурява безплатно пътуване за учениците с автобусните 

линии №4 и № 29; 

16-22.IX Монтаж на стойки за велосипеди пред пощенски станции и др. места в града; 

16-22.IX  9:00-17:00ч. Дни на отворените врати в дирекция Екология и управление на отпадъците в 

Община Пловдив. Заявки за участие: direkcia_ecologia@plovdiv.bg;   

18.IX   09:30-16:30ч. Регионална лаборатория Пловдив – ИАОС осигурява „Ден на отворените 

врати” в пункт за мониторинг качеството на атмосферния въздух „Каменица”;  

20.IX   Организирано посещение на групи ученици в Центъра за управление на трафика в гр. 

Пловдив, бул.„Шести септември” №236. Заявки за участие: direkcia_ecologia@plovdiv.bg ;  

22.IX   10:00-17:00ч., бул. Марица юг“ (от бул. „Шести септември“ до Водната палата) 

Провеждане на събитие „Ден без автомобили“, което съвпада със събитие „Ден на 

отворените улици“. Движението за МПС ще бъде спряно от 8:00-18:00 часа; 

 

РАЙОН „ЗАПАДЕН” 

16.IX  В ОУ „Елин Пелин“ стартира конкурс за съчинение на тема „Мобилността на бъдещето“ за 

ученици от II до VII клас; 

16.IX   9:00ч. в ДГ „Светла“ - беседи с деца от подготвителни групи на тема „Безопасно ходене и  

колоездене“;  

16.IX  9:00ч. в ДГ „Росица“ - беседи с деца от подготвителни групи по БДП;  

17.IX   9:00ч. в ОУ „В.Петлешков“ - видео уроци и презентиране на образователни материали в 

час на тема „Безопасно ходене и колоездене“;   

17.IX   9:00ч. в СУ „Св.Св.Кирил и Методий"- видео уроци и презентиране на образователни 

материали на тема "Безопасно ходене и колоездене“; 

17.IX   10:00ч. в ДГ „Светла“ - каране на велосипеди, тротинетки, ролери; 

17.IX   10:30ч. в ДГ „Рая“ - състезание с  тротинетки под мото „Пътните знаци и аз“;  

17.IX   17:30ч. в ДГ „Дружба“ - шествие на деца и родители със специални знаци под мото „Аз 

съм дете. Пази ме!“;   

18.IX   17:30ч. в парк „Ружа“ деца от ДГ „Елица“ и родители ще проведат игри под мото 

„Хвърчила, ролери и тротинетки“; 

19.IX   11:00ч. в ДГ „Росица“ се представя изложба на детски рисунки на тема „Превозните 

средства на бъдещето“;   

19.IX   10:00ч. деца от ДГ „Светла“ ще направят пешеходен преход до Младежки хълм;  

20.IX   11:00ч., в ДГ „Дружба“ - представяне на снимки на хора, включили се в движението;  

20.IX   17:30ч., деца от ДГ „Боряна“ ще участват във велопоход до Гребна база; 

 

РАЙОН СЕВЕРЕН 

16-22.IX  Служителите на администрацията се организират фотоконкурс в социалните мрежи, чрез 

който ще споделят снимки от свои пътувания по алтернативен начин; 

16-22.IX  Ръководният състав на района и служителите ще се придвижват до работното място с 

велосипеди или пеша;  

18.IX   В ДГ „Славей”, ще се проведе урок по безопасност на движението, велошествие на децата 

от подготвителна група 6-годишни и модно ревю на облекла за колоездене и каране на 

тротинетки; 

19.IX   В парк “Сърнена гора”, с ученици от средна училищна възраст ще се проведе конкурс за 

рисунка на асфалт под надслов „Върви с нас!“; 

 

РАЙОН ИЗТОЧЕН 

16.IX   В ДГ „Маргаритка”- състезание „Който спазва правилата, ще бъде пръв в играта“; 
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16.IX  В ДГ “Детелина“ – изложба от детски рисунки на тема „Споделени пътувания“. Участват 

децата от III и IV група. Ще се проведе състезание с тротинетки; 

18.IX   Състезание с велосипеди с ученици от начален етап в двора на училище СУ „Найден 

Геров“, а учителите ще се придвижват пеша, с колело или с обществен транспорт до 

работа;  

20.IX   В ДГ „Биляна”- модно ревю на тема „Колоездачи“; 

20.IX   10:30ч. в ДГ “Чайка”  - празник на безопасното ходене и колоездене; 

20.IX   В ОУ „П.Славейков“- открит урок по Безопасност на движението с участие на 

представител на КАТ; Ще се проведе радиопредаване и конкурс по темата; 

18 и 19.IX  В СУ „С.Боливар” – беседи на тема „Мобилността на бъдещето в нашия град и презентация 

на тема „Безопасно придвижване с велосипед и ролери“; 

16-20.IX  В социалната мрежа на НУ „П.Р.Славейков“ ще се проведе фотоконкурс на тема „Моето 

пътуване“ с награждаване на 20 септември; 

18.IX   12:00ч. в НУ „П.Р.Славейков“ - демонстрация с еко модели на придвижване-велосипеди, 

ролери, скутери, скейтбордове и др. и рисуване върху асфалт в двора на училище; 

20.IX   13:00ч. в НУ „К. Нектариев” -  в часовете по изобразително изкуство ще се включи темата 

„Удобно, чисто и безопасно придвижване в бъдещето“, както и състезание с велосипеди за 

ученици от IV клас; 

16-20.IX  В ОУ „Димчо Дебелянов” – конкурс за рисунка на тема „Ден без автомобили“, дискусия на 

тема: „Чиста, споделена и интелигентна мобилност“ 

16-20.IX  15 открити урока с учениците на площадката по безопасност на движението в ОУ 

“В.Левски“; 

 

РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН 

16-22.IX  Администрацията на района ще възстанови и изгради пунктове за ремонт и поддръжка на 

велосипеди, обявени на интернет страницата на район Централен; 

16-21.IX  В 15-те детски градини и 27-те районни училища ще се проведат уроци по “Безопасност на 

движението”, конкурси, изложби, игри и викторини, състезания; 

17-21.IX  В ДГ „Майчина грижа”- поредица от тематични събития с учители и родители, 

насърчаващи алтернативните форми на придвижване в града; 

 

РАЙОН ТРАКИЯ  

16-20.IX  Посещение на районните експерти в детските градини за беседа на тема „Ползване на 

алтернативни начини за придвижване в градска среда“; 

16-20.IX Открит урок по безопасност на движението за велосипедисти в ДГ „Кремена“ и ДГ „Едгар 

Бороу“; Състезание и открит урок на тема „Безопасност на движението“ в СУ „Д. 

Матевски“; 

16.IX   Районната администрация участва с инициативата „С велосипед/пеша на работа“; 

16-22.IX  Разпространяване на информационни материали за опазване на околната среда от шум и 

чистотата на атмосферния въздух в детски, учебни, здравни и социални заведения; 

 

РАЙОН ЮЖЕН  

17.IX   Беседа и презентация на експерти от дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при 

Община Пловдив под мотото „Върви с нас“ с ученици от ОУ „Яне Сандански“ и СУ „Братя 

Миладинови“, ОУ „Димитър Талев“; 

17.IX   Демонстрация на електрически триколесен велосипед от „Екотрайк-БГ“ ЕООД в СУ „Св. 

К.Кирил Философ“; 

18-20.IX  Открит урок с ученици от НУ „Св. Кл. Охридски“, ОУ „Стоян Михайловски“, ОУ „Захари 

Стоянов“ и СУ „Константин Величков“ на тема „Безопасно ходене и колоездене“ с 

представител на ОД на МВР, сектор Пътна полиция; 

19.IX   Ревю на облекло за колоездене на ученици от СУ „К. Величков“; 

20.IX   10:00 часа - Състезание с велосипеди на площадката за безопасност на движението на ул. 

„Скопие“.  


