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Хора, днес е паметен ден за велосипедното движение в София!
За първи път в историята на Софийска община има предвидени средства за велосипедна
инфраструктура. Отделно и ясно разграничени! И то не 1 милион, а 5′300′000 лева.
Дословно: “Реконструкция и изграждане на тротоарни настилки и велосипедни алеи в
кварталите Младост и Люлин от капиталовите разходи на СО: 5′300′000 лева”
Още не мога да повярвам. […] В интервю, кметът Бойко Борисов каза, че ще има пари, ще
се правят булевардите “Евлоги Георгиев” и “Цар Борис”. По време на обсъждането някой
[…] се изказал, че трябва парите да се разграничат, че са за цяла София, а не само за
кварталите. Това беше много важно, но текста е оставен така.
Това е една голяма победа за движението, мисля и за НПО сектора, като цяло.
Като гражданска организация, предизвикахме промяна на бюджета на Столична община.
Благодарение на натиска, който оказахме (медиен натиск, най-вече), успяхме да
променим отношението на общината. Накарахме я да приеме нещо, дори повече,
отколкото очаквахме и искахме. Това трябва да се отбележи някъде.
Оттук започва голямата борба, да успеем да осъществяваме мониторинг за тези средства.
Да се свържем със Зелената система, защото ще навлиза в зелените площи алеята по
канала. […] Лятото да искаме да се строи и прави нещо по въпроса. Да се стартират
процедури за фирма изпълнител на проектите, които за канала са готови.
Но това е победа и то призната. Зам.-кметът Велизар Стоилов недвусмислено каза:
“Благодарение на “Велоеволюция!” в ефира на радио “София”, и днес в неформален
разговор. Успяхме! Ще черпим, но оттук започва по-трудното –
– да се борим всичко да стане като хората, а не както досега. Но тръгне ли веднъж, не
трябва да има спиране. Край! […] Не трябва да има отстъпление. Догодина трябва да са
6′000′000 и отделно проекти, проекти, проекти за още. За информация на водачите, за
маркиране в парка. Ще мислим…
Ей, благодаря на всички, които помогнаха, кой с каквото успя. Беше важно, че през тези
месеци бяхме заедно и mостигнахме все пак нещо. Нещо значимо според мен.
Благодаря и на всички, които карат и ще карат колело в този град!
Бъдете здрави и весели. Аз много се вълнувам сега!
Искам да ви прегърна всички! Слънце и вятър, море и планина в сърцата и колело в
душата… хе хе.
— Сдружение “Велоеволюция” (BikeEvolution)
www.bikevolution-bg.org
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