
ПРОМЕНИ СВЕТА С ЕДНА РАЗХОДКА! 
 
   „Промени Света с една разходка“! Това е първото нещо, което ми 
хрумна, когато започнах да пиша своя виртуален разказ. Той е посветен 
на всички Вас, които ежедневно променят Света към по-доброто, „по-
зеленото“ бъдеще! Благодаря Ви! Наближава „Седмицата на 
мобилността“. Какво означава да бъдеш мобилен в днешно време? Сега 
като се замисля, аз от години спадам към категорията „Мобилен“ човек. 
Винаги съм обичала да ходя пеша. Разхождам се при всеки удобен случай, 
независимо от времето и разстоянието. Моите разкази винаги са носили 
в себе си послание… Днес Ви призовавам: Да отделим малко време за себе 
си и да излезем на една приятна разходка – в планината, в парка, на 
улицата… Има толкова красиви места! Днес, благодарение на 
социалните мрежи, нашите послания могат да достигнат до всяка точка 
на Света. Така ще започнем с неговата промяна. Запечатайте миг от 
своята разходка и го превърнете в послание, което да  разпратим по 
Света. Аз вече го направих в Instagram - #MobilityWeek Чакам да се 
присъедините и Вие! 
 

 



 
 

„Движението е живот. Животът е движение. Цветен, пъстър, никога не е 
само в един тон. Движиш се по пътя. Понякога прав, понякога прашен и 

кален. Животът се движи. Не спирай да живееш …“ 

 



„Как ми се иска да е месец май и пак да се разхождам сред аромата на 
розовото поле…“ 

 

 
 

„Усмихвай се под лъчи от радост и щастие“! 

 



„Движи се заедно с природата. Ти си част от пейзажа. Променяй го към 
по-добро!“ 

 
 

„Бъди мобилен!“ 

 



„Няма нищо по-хубаво от една романтична разходка!“ 

 
 

   Преди месец се върнах от Милано – най-елегантният град на Света. Аз 
бих добавила към „Елегантен“ и думата „Мобилен“. Искам да споделя с 
Вас моите впечатления. Силно се надявам, че всичко това скоро може да 
стане реалност и в България.  

   ЕКО ТУР в Милано? На пръв поглед звучи невъзможно. Как? В 
Милано? В този огромен град? Не само възможно, но и супер забавно 
преживяване с многобройните покрити колела на Piazza Duomo. 
Погледнете колко са красиви. Може да ги видите из целия град. По 
площада, в Parco Sempione … Замисъл с грижа за околната среда. 
Стотици туристи на ден избират да направят своята незабравима 
обиколка с този чист и екологичен транспорт. 



 

 
 

 



 
 

   ЕКО ПОДВИЖНА РЕКЛАМА! Възможно ли е това? На езерото Como, 
ДА! Когато го видях бях впечатлена, до толкова, че ми се искаше да го 
подкарам. Простичко, атрактивно и екологично чисто творение. 
 

 
 



   Тези красавци отдавна са станали част от ежедневния живот на цяла 
Италия. Можете да ги видите навсякъде. Това е най-актуалното 
транспортно средство в момента. Лесно и забавно за употреба. 

 

 
 

   Не мога да пропусна и велосипедите. Също, както електрическите 
тротинетки може да ги намерите навсякъде. Ако нямате собствен 
велосипед, можете да си наемете за определен период от време на 
символична цена с едно сканиране на баркода. Лесно, като детска игра! 

 

 



   „МАЛКИ КАПСУЛКИ ОТ БЪДЕЩЕТО…“ Това беше първото, 
което ми хрумна, когато ги видях. Всички знаем, че градове като Милано, 
все пак са мегаполиси и невинаги в тях може да се придвижим пеша или с 
колело. Понякога е наложително да се използва и друг вид транспорт. Но 
това, което забелязах по улиците на Милано е все по-голямото 
нарастване на употребата на електрическите автомобили, като тези 
симпатични смартове. Честно да Ви призная тези модели ги виждах за 
първи път на живо и ми беше изключително интересно да ги разгледам 
отблизо. Малки и компактни, идеален заместител на традиционния 
автомобил и най-вече с грижа за природата. 
 

 
 

 



   Същото забелязах и на езерото Como. На всяка улица бяха паркирани по 
няколко електрически автомобила TESLA – луксозни модели. Това ме 
накара да се замисля, че и по-заможните хора ги е грижа за опазването на 
околната среда. Нещо, което е наложително да започне да се „насажда“ и в 
нашето самосъзнание. 
 

 
 

 



 
 

 
 

   Няма как да пропусна и тях – емблемата за поколения италианци -
Vespa. Тези симпатяги отдавна са част от традиционните превозни 
средства в цяла Италия. Стил, чар и част от романтичната история. 
Така мога да ги опиша.  Младежи, възрастни, мъже, жени … всички 
предпочитат Vespa. Искам да Ви споделя как бях удивена от една млада 
дама облечена по последна мода на via Filippo Turati. Тя беше толкова 
впечатляваща, че нямаше как да не привлече вниманието ми. Независимо 
от елегантния и външен вид и скъпите дрехи, тази дама се придвижваше с 
малката си Vespa. Лесен за употреба, с минимален разход на гориво, с 
грижа за природата. Дори и самото име /Vespa на италиански означава 
„Оса“/, като че ли е било избрано специално. 



 
 

 
 

   Наближава „Седмицата на мобилността“. Какво означава да бъдеш 
мобилен в днешно време? Вие спадате ли към категорията „Мобилен“ 
човек? Искате ли да бъдете мобилни само от 16 до 22 септември или 
движението ще бъде Вашият двигател през останалите дни от годината? 
Искате ли Вашият град да прилича на тези „от бъдещето“? Постижимо 
ли е? Как може да го постигнем? Искате ли да започнем от днес …? 
 
 


