РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

УВАЖАЕМИ ГОСПО ЖИ И ГОСПОДА,

Относно: Европейска седмица на мобилността 2016г.
Кампанията за насърчаване на устойчива градска мобилност, Европейска седмица на
мобилността (ЕСМ), се провежда ежегодно в периода 16-22 септември, като се стреми към обединяване
на усилията на общините и усилията на гражданите за налагане на един устойчив модел на
придвижване в градовете.
Сред водещите цели на инициативата е насърчаване на европейските общини да въведат и
подпомогнат устойчивия транспорт, като по този начин осигурят на своите граждани по-чиста околна
среда и по-здравословен начин на живот.
България ежегодно се включва в провежданата от Европейската комисия кампания
„Европейската седмица на мобилността (ЕСМ), като координатор на национално ниво е Министерство
на околната среда и водите (МОСВ).
През 2016 година „Европейската седмица на мобилността“ се фокусира върху темата
„Интелигентно и устойчиво придвижване – инвестиция за Европа“, с мото на кампанията –
„Интелигентно придвижване. Силна икономика“.
В стремежа си да превърне инициативата в целогодишна кампания за устойчива градска
мобилност с акцент ЕСМ, Европейската комисия предоставя възможност на всички заинтересовани
страни да се включат, като регистрират свои проекти или практики, насочени към устойчивото
придвижване на пътя.
За участие в кампанията е необходимо да бъде направена регистрация на интернет страницата на
ЕСМ, като регистрацията за 2016г. е отворена и могат да кандидатстват както местните власти, така и
всички останали заинтересовани страни (НПО, академични институции, бизнес, училища, публични
институции и др.).

гр. Перник 2304; п.к.102; ул.”Благой Гебрев” № 15,ет.1;
Тел: (076)67 02 03, Факс: (076)67 02 03; e-mail: riew_pernik@abv.bg

Подробна информация за условията на участие, както и помощни материали са публикувани на
интернет страницата на МОСВ.
При възникване на въпроси свързани с Европейската седмица на мобилността – лице за контакти
МОСВ – г-жа Мариела Григорова, тел. 02/940 6217, електронен адрес mgrigorova@moew.government.bg

С уважение,
ПЛАМЕН АНГЕЛОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПЕРНИК

Изготвил:Верка Бонева – специалист Д` АФПД
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