
               

 
 

Задание  

за конкурс за проектиране на стойка за велосипеди за кампанията „Пазарувай с колело“ 

1. Обща част 

Енергийна Агенция – Пловдив организира кампания „Пазарувай с колело“ по линия на 

европейския проект CycleLogistics (www.cyclelogistics.eu), финансиран по програма 

Интелигентна Енергия Европа на Европейската Комисия.  На 01.09.2013 в мол „Галерия 

Пловдив“ в град Пловдив ще стартира кампания „Пазарувай с колело“, която има за цел да 

насърчи пазаруването с велосипед на гражданите на град Пловдив. Кампанията се стреми 

да подобри инфраструктурата за придвижването от и до търговски обекти с велосипеди, 

както и да повиши осведомеността на гражданите за възможностите и ползите от 

пазаруването с велосипед. Затова специално за кампанията ще бъде инсталирана 

дизайнерска стойка за велосипеди, която ще предостави на посетителите на търговския 

обект възможност за сигурно съхранение на велосипедите си. 

2. Предмет на заданието 

Предмет на заданието е проект на стойка за велосипеди за кампанията „Пазарувай с 

колело“ в град Пловдив. Стойката от спечелилия проект ще бъде изготвена и инсталирана 

до входа на мол „Галерия Пловдив“ откъм открития паркинг на мола (виж снимките по-

долу). Разходите за изготвяне и инсталиране на стойката са за сметка на Енергийна 

Агенция – Пловдив. 

3. Описание на предмета на заданието 

Стойката за велосипеди трябва да визуализира идеята, че на едно паркомясто за автомобил 

могат да се паркират около 10 (десет) велосипеда. Стойката трябва да предоставя сигурно и 

безопасно за велосипедите заключване, за предпочитане е стойката да предоставя 

възможност за заключване на рамката на велосипедите. Стойката трябва да предоставя и 

достатъчно пространство между паркираните велосипеди за безпрепятствените движения 

на велосипедистите за отключване и заключване на техните велосипеди.  

Дължината на стойката е равна на дължината на стандартно паркомясто. 

Желателно, но незадължително, е стойката да има навес в случай на дъжд и сняг, както и в 

конструкцията да бъдат внедрени едно или повече от следните: 

- пособия, аксесоари за велосипеди,  

- пособия, аксесоари за поддържане на велосипеди, 

- възможност за съхранение на пособия и аксесоари за велосипеди и за поддържане 

на велосипеди, 

- приспособления за улеснено пазаруване от велосипедисти. 
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4. Място на изпълнение 

Мол „Галерия Пловдив“ се намира в югоизточната част на град Пловдив, в близост до 

други големи търговски обекти като Метро, Технополис, Техномаркет и други. 

Разположен е и в близост до жилищен район Тракия и до парк Лаута. Снимките по-долу 

показват изгледи към мястото, където ще бъде инсталирана стойката за велосипеди. Тя ще 

бъде инсталирана непосредствено до входа откъм открития паркинг на мол „Галерия 

Пловдив“. 

 
Изглед към входа на мол „Галерия Пловдив“ (Google Maps) 

 

 
Входът откъм външния паркинг на на мол „Галерия Пловдив“ 



               

 
Стойката ще бъде инсталирана непосредствено до входа откъм открития паркинг на мол 

„Галерия Пловдив“ (виж снимките – мястото на стойката ще е на празното паркомясто до 

паркиралия автомобил БМВ). 

 
Изглед към мястото, където ще е инсталирана стойката за велосипеди 

 

Паркомястото до стойката за велосипеди (където на снимката горе е автомобил БМВ) 

може също да бъде оставено празно за улеснено придвижване на велосипедисти. 

 

5. Начин на кандидатстване 

Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят проектите си за стойка за 

велосипеди на vasil.zlatev@eap-save.dir.bg. Крайният срок за изпращане на проекти е: 

05.08.2013 г. Проектите трябва да включват минимум: 

- Чертеж/скица с размери и технически параметри на стойката, 

- Визуализация (графична и/или рисувана) на стойката, 

- Автобиография със снимка или само снимка на изготвилия проекта. 

 

6. Оценка на проекти 

Критериите за оценка на проектите за стойка за велосипеди са: оригиналност, 

привлекателност и емоционално въздействие на дизайна, функционалност, разходи по 

изработване на стойката. 
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Проектите ще се оценяват от комисия в състав: 

- Васил Златев, Енергийна Агенция – Пловдив 

- Управител на мол „Галерия Пловдив“ 

- Представител на MaxEurope 

- Теодор Караколев, „Да караш колело е готино“ 

- Мартин Ангелов, архитект 

- Представител на велоклуб „Крива Спица“ 

- Петър Петров, „Концепт дизайн“ 

Председател за журито: Христо Казаков, Българска Федерация по Велоориентиране 

Проектите ще бъдат оценени най-късно до 12.08.2013 г. и всички участвали ще бъдат 

уведомени за резултатите от конкурса.  

7. Победител 

Спечелилият конкурса проект на стойка за велосипед ще бъде реализиран и стойката за 

велосипеди ще бъде инсталирана пред входа на мол „Галерия Пловдив“, както е описано 

по-горе. До стойката ще бъде изписано името на проектанта. Изготвилият спечелилия 

проект също ще получи и безплатен велосипед Sprint, предоставен от MaxEurope.  

8. Партньори 

 

   

       

 


