
ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД. НА ВЕЛОКЛУБ  „УСТРЕМ“ 
 
2019-та беше година изпълнена с нови инициативи и предизвикателства, най-
вече в посока на опазването на околната среда. Зад това стоят събития като 
няколко издания на “Кафене за ремонти Варна” (Repair Café), “Да почистим 
плажа Заедно!” и проекта ни “Ре-ре-рециклирай”. Забележително бе и че 
организирахме пътуването от Варна до Прага на велосипеди с младежи по 
проекта “ROOF”. 

I. ЗЕЛЕН МАРАТОН 2019 – състезание по планинско колоездене и горско бягане 
– www.zelenmaraton.com 

Петото издание на маратона се проведе на 10-ти ноември с 220 участника и беше 
съпътствано от много предизвикателства. 

Наложи да преместим датата от септември поради наложена карантина, заради 
африканската чума по свинете в района. Поради местните избори се получи 
ситуация свързана с административни пречки в Община Варна, в която имаше 
огромен шанс да не получим финансиране за събитието, но в крайна сметка 
въпросът се реши (цели) 2 дни преди състезанието, нещо което ни затрудни 
много. Маркирането на трасетата този път беше огромно предизвикателство, 
заради съвестни туристи, които премахваха лентите с желание да почистят 
гората. Това наложи някои участъци да се маркира по три пъти. 

Позитивното след всичко това е че определено можем да кажем че събитието 
вече е утвърдено, има своите традиции, почитатели и все по-добри отзиви. Не 
малко състезатели споделиха че това е най-доброто издание до момента. Този 
път заложихме на повече и по-активни забавления на поляната. 

Важно е да се отбележи, че екипът се допълни с нови хора на ключови позиции, 
които се справиха чудесно - Ваня Симеонова, Георги Георгиев - Гец, 
Мирослава Димитрова, Пламен Байков и други. Радвахме се и на 
организационната подкрепа на приятелите ни от Зелена стъпка, които се 
погрижиха за един от подкрепителните пунктове. 

Събитието традиционно, подпомогнато от Община Варна, бе спонсорирано от 
Нестле за „Живей активно!“, супермаркети CBA, TheBakers, Габровски пестил, 
Оланд спорт, DoppelHerz и други. 

II. Проект „Ре-ре-рециклирай“ и инициативата “Зелени мотиви” 

Забелязвайки следните належащи обществени проблеми: огромното количество 
пластмасови отпадъци и ниския % на рециклирането им, нуждата от повече 
екологично образование и отношение към околната среда, твърде ниското ниво 
на социално предприемачество в тази област, технически познания и 
практически опит при младежите, решихме да стартираме проекта Ре-ре-
рециклирай. 

Нашето решение е създаване на пространство за рециклиране на пластмаси и 
обучение на младежи в следните теми – екология, социално предприемачество 
и маркетинг, технически обучения за изработка и работа с нужните машини, 
обществени кампании за набиране на пластмаса и по-екологичен начин на 
живот. 

Това пространство-работилница вече е факт с подкрепата на Технически 
университет - Варна и катедра Екология и опазване на околната среда.  То е 
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устойчиво място за рециклиране на пластмаси и обучения как това може да се 
случва. 

След приключване на проекта част от участниците изявиха желание да 
продължим напред и се формира нов отделен от велоклуба екип, който измисли 
ново име на инициативата- ЗЕЛЕНИ МОТИВИ. Предстои учредяване на 
сдружение със същото име, за да може инициативата да заживее самостоятелен 
живот. В края на 2019 бяха направени 6 изнесени обучителни демонстрации. 

Най-активни участници в екипа - Здравко Василев, Мирослава Димитрова, 
Александър Стоянов, Велизар Габеров, Християн Витанов, Злати Вълчев, 
Павел Петков и др. 

Цялото начинание е част от световното движение Precious Plastic, което е 
разработило и публикува нужната информация за изработката на машини на 
ниска стойност, направени от подръчни материали - https://preciousplastic.com 

III. Излети (еднодневни карания). 

Интересът към организираната от нас „Велообиколка на Варненското езеро“ все 
повече нараства. Тази година се наложи да преместим датата на 9-ти юни 
поради лошо време, но въпреки че и тогава се очакваше буря дойдоха между 
230 и 250 участника, включително от няколко други населени места. Очакванията 
бяха за около 350. Това показва големия потенциал на събитието и маршрута. 

IV. Походи (многодневни карания). 

Велоклубът и тази година организира ежегодните си походи, при организирането 
на които бе отчетен нарастващ интерес. 

Събитията бяха следните: 

● „Чудният изток на Стара планина“ и тази година в цели 9 дни (28.04-6.05) 
от Горна Оряховица по билото на Балкана чак до морето, а после до Варна. Както 
винаги не липсваха приключения и вълнуващи разкази. Организатор по традиция 
бе Емилиян Георгиев, а негов помощник Красен Георгиев. Участваха около 40 

души - колкото е капацитета на събитието; 

● „Изкачване на връх Ботев“ – вече с над 100 души, което беше поредно 
предизвикателство за организиране и логистика, но всичко протече 
безпроблемно. Организатори на изкачването бяха Бойко Стоянов, Здравко 
Василев, Силвия Найденова. Заедно с колоездачите отново имахме и 

пешеходна група 

V. Участие в други събития в България 

Както винаги велосипедисти от клуба посетиха разнообразни събития 
организирани в България – Чудобой, Огнените пътеки на Странджа, бревети, 
Витоша 100, Шуменско плато  и др. 

VI. Събития в чужбина и международно сътрудничество 

Клубът се включи дейно в планирането и реализирането на пътешествие с 
велосипеди от Варна до Прага по проекта за младежки обмен Routes Of Our 
Future (ROOF), финансиран по програма Erasmus+. В това начинание 
направихме почти всичко, което прави един партньор, но без официално да сме 
такива - участвахме в координационна среща в Динан, Франция, набрахме 5 
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български участници, планирахме и резервирахме храна и нощувки за цялата 
група от 20 младежи от Франция, Испания, Холандия, Австрия и България, както 
във Варна, така и по целия път до Линц, осигурихме придружаващ бус, 
закупуването на велосипедите, планирахме маршрутите и т.н. Организирахме и 
презентация на проекта с участниците в Юнашкия салон, с участието на 
представители на медиите и местната власт. 

Тази група беше една от четири, тръгващи от четирите края на Европа и 
събиращи се в Прага, за да отбележат заедно деня на Европа. Изживяването 
беше страхотно и много зареждащо. Организатор бе Здравко Василев, водач 
на групата Свилен Гавраилов, а шофьор на микробуса Ненчо Василев. 
Направихме много нови международни контакти с участници от 14 европейски 
държави, част от които са от велосипедни организации. 

VII. Обществена работа и други събития, организирани от клуба. 

● В началото на годината по традиция бе организирано по Курс по ПЪРВА 
ПОМОЩ за велосипедисти, бегачи и туристи съвместно с Българският младежки 
червен кръст; обучение. 

● Поставихме и началото на варненско “Кафене за ремонти”, част от 
световното движение Repair Café. Това са събития с идеята да мотивираме 
хората да не изхвърлят повредените си уреди, а да ги ремонтират. 
Организирахме 3 издания в месеците март, април и юни. 

● От м. април след редуциране на броя участници в УС на сдружение “Варна 
- Европейска младежка столица” от 9 на 5 и нови избори, вече не сме част от 
този орган. 
● Председателя на Клубът ни Здравко Василев бе избран за член на 

Управителния съвет на Туристическо дружество “Родни балкани”. 

● На 9-ти април със закъснение бе организирано празненство по повод 8-
мия Рожден ден на велоклуба, който е през 2018. За сметка на това 
организирахме съвсем навреме 9-тия рожден ден на 19-ти ноември. Събитията 
бяха в Рубик арт център и организирани от Любомир Калчев, Георги Бабев и 
Мехмет Кара. 

VIII. Доброволчество и партньорски събития. 

● През м. март Здравко Василев участва като лектор в Младежка Академия 

"Доброволци в действие" vol.2 на хижа Младост, организирано от Общински 
младежки съвет – Шумен по покана на Петър Бодуров. 

● На 16-ти март подкрепихме АБВ маркет в организирането на “Празник В 
Морската Градина”. 

● През м. април Здравко Василев участва като лектор на тема 

“Доброволчеството” във второто издание на BRAIN BAR по покана на Клуб 
Маркетинг към ИУ-Варна. 

● Подкрепихме Българската асоциация по хемофилия за организиране на 
Велопоход "Заедно" по повод на Световния ден на хемофилията; 

● „Маратон Варна“ – на 12-ти май по традиция клубът бе съорганизатор в 
четвъртото издание, като изцяло обезпечи трасето с около 130 доброволци и 
отново проектира нужната инфраструктура на трасето – задачи, с които се 
справи перфектно, за което получи много висока оценка – Здравко Василев и 
Бойко Стоянов; 
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● На 8-ми юни съвместно с Нестле България, Военноморското училище и с 
подкрепата на Община Варна организирахме почистване на плаж Аспарухово 
под надслов “Да почистим плажа Заедно!”. В инициативата участваха над 130 
доброволци и бе излъчена на живо по БТВ. 

● През м. юни Здравко Василев участва в събитията Бизнесът - сила за 

добро. Регионален форум, Девня и КСО специалистите - агенти на промяната,  
организирани от Българска мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД) и 
Българска асоциация на КСО специалистите и по покана на Икономически 
университет – Варна. 

● На 1-ви септември подкрепихме нашите приятели от Зелена стъпка в 
организацията на Via Pontica 2019, като осигурихме доброволци за 2 контролно-
подкрепителни пункта в румънската част на трасето - Бойко Стоянов, Алина 
Костова, Мирослава Димитрова, Здравко Василев. Те от своя страна върнаха 

жеста на Зеления маратон. 

● Както винаги участвахме в организацията на Чудобой 2019 - 15-ти 
септември заедно със СК "Чудните скали" - вече наложено атрактивно и 
разнообразно събитие – Бойко Стоянов и Красен Георгиев. 
● На 15-ти септември Славчо Георгиев и Орлин Ковачев от името на 

велоклуба ни подпомогнаха 12-тото издание на Велокритериум, организиран от 
Народно читалище "Димо Цонков 1927" в с. Звездица. 

● На 22-ри септември подкрепихме с доброволци, инвентар и 
организационна помощ Ден на отворените врати в Праисторически солодобивен 
и градски център Провадия-Солницата. 
● През м. октомври Здравко Василев бе модератор, а велоклубът партньор 

в Граждански форум с кандидатите за кмет и общински съвет Варна. 

● На 17-ти ноември се включихме в традиционното “Съвместно каране на 
варненските клубове” за символично закриване на велосипедния сезон. 
● На 29-ти ноември чрез инициативата Зелени мотиви Здравко Василев и 
Миросава Димитрова участваха във Форум Град #БезОтпадъци, организиран 

от BG Бъди активен. 

● Клубът ни е партньор на сдружение „Черно море Ултра“ в разработването 
и изграждането на Туристически маршрут Черно море – Бойко Стоянов. 

Велоклуб „Устрем“ все по-ясно е идентифициран като една от основните 
организации, работеща качествено и ефективно с доброволци при организиране 
събития. За това бива търсен все по-често като партньор в мащабни събития. 
През изминалата година общия брой на доброволците ръководени от клуба е 
над 350 души. Хората изявени в работата с доброволци са Здравко Василев, 
Бойко Стоянов, Георги Георгиев - Гец и други. 

IX. Медийно представяне и комуникации. 

Клубът продължи да бъде активен в медийното пространство но с по-слабо от 
предните години. Наши членове участваха не веднъж в предавания по Радио 
Варна на различни теми.  
Фейсбук-страницата ни продължи да набира популярност и се утвърди като 
основно средство за комуникация с около 4400 последователи. Фейсбук-групата 
се утвърди като място за активна комуникация, дебати и уговорки между 
велосипедистите с над 1450 участника. 

X. Контакти и сътрудничество. 
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Благодарение на обществената работа, събитията и партньорските прояви, 
клубът установи и затвърди контактите си със сродни организации и 
институциите - Община Варна, ТД „Родни Балкани“, БМЧК, Велоеволюция, 
Българска асоциация спорт за всички, Социалната чайна, СК “Чудните скали“, 
Вело Царево, Радио Варна, СБА, СКО „Академик“, ПП „Златни пясъци“, 
Организация на българските скаути, Българска асоциация по хемофилия, PTPI, 
Rubik Art Center, Таляна, Ритъм 7/8, Войводи, Трак спорт, Sky Pictures Bulgaria, 
Общински младежки съвет - Шумен,  ТУ-Варна, ИУ-Варна, BG Бъди активен, 
Зелена стъпка, АБВ маркет, Клуб Маркетинг към ИУ-Варна, екипът разкопаващ 
Праисторически солодобивен и градски център Провадия-Солницата - проф. 
д.и.н. Васил Николов и Мария Славкова, НЧ "Димо Цонков 1927" в с. Звездица и 
други, както и НПО от 14 европейски държави свързани с проекта ROOF. 

Спонсори на събитията на клуба бяха Еко партнърс България, iCard, Нестле за 
„Живей активно!“, супермаркети CBA, OLAND, МиК магазин, Габровски пестил, 
The Bakers, DoppelHerz и други. 

Благодарение на огромният брой събития, системната си и усърдна работа, 
Велоклуб „УСТРЕМ“ е водещ клуб за масов велоспорт във Варна и един от най-
активните в страната, а градът ни може да се похвали с голям брой събития за 
любителите велосипедисти. 


