
Проект 
“Здраве”



Велоалеите се определят като част от 
пътното платно, която се състои в 

определена ивица, специална 
настилка и маркировка за ползване 

изцяло от велосипедисти. 
Велоинфраструктурата включва 

велоалите, маркировката, знаците, 
оформянето на кръгови движения, 

велопаркове.

Проект “ВЕЛОАЛЕИ”



Кандидатстваща страна:

•Даниел Христов

• Идриз Идризов



Проектът се състои от 4 стъпки:
• 1. Плануване

• 2. Изпълнение на заплануваното в 
стъпка 1.

• 3. Популяризиране и довършителни 
дейности

• 4. Откриване

Структура:



 Пътинженерингстрой - АД

 Доброволци 
(предимно от училищата)

 Община Търговище

 Неправителствена организация  –
”Велоеволюция”

 Европейска зелена партия

 Даниел Христов, Идриз Идризов

Участници:



 Неправителствена организация  –”Велоеволюция”

 Eвропейска зелена партия

 Община “Търговище”

Спонсори:



Целта на проекта:

За да се чувстваме
добре и сигурни, когато
използваме
велосипедите като вид
транспорт, на първо
място трябва да е
осигурена подходящата
за целта
инфраструктура, а
именно – велоалеите.



• Проектът цели осигуряването на 
паркоместа за велосипеди до 

всички големи държавни сгради, и 
най-вече до училищата.

Целта на проекта:



 Проектът ще се осъществи в рамките на 
24 месеца, като ще се строи само през 
летните месеци.
◦ 23.05.2014 – 30.06.2014: Стартиране на проекта 

(Плануване).

◦ 01.07.2014 – 18.04.2015: Строеж

◦ 19.04.2015 – 22.05.2015: Популяризиране и 
довършителни дейности

◦ 23.05.2015: Откриване

Дейности:



Проектът се осъществява за 
всички граждани на града, 

от най-малките до най-
големите - за един по-

безопасен и чист град.

Целева група:



 За изграждането на велоалеи, минаващи през 
главните улици на гр. Търговище, ще са необходими 
около 1,3 милиона лева.

 Средствата ще бъдат осигурени от:
◦ Даниел Христов, Идриз Идризов

◦ Община Търговище

◦ Организация  –”Велоеволюция”

◦ Европейска зелена партия

Бюджет:







 Велоалеите ще помогнат за 
намаляването на вредни емисии в 
атмосферата.

 Ще направят градът едно по-приятно и 
спокойно място за живеене.

 Ще помогнат въздухът да бъде по-чист 
и инцидентите да са значително по-
малко.

Предимства:



Анкетни проучвания:

2%

8%

15%

68%

7%

Колко често карате 
колело? Всеки ден.

Поне 
веднъж в 
седмицата
.
Поне 
веднъж в 
месеца.

Поне 
веднъж в 
годината.

Не карам.

87,20%

13,80%

Бихте ли използвали
велосипед по-често, ако

имаше по-добри
условия?

Да.

Не.



На 19 април е международният ден 
на велосипеда! В бюджета са 

заложени средства за организиране 
на специална кампания, която да се 
случва на този ден всяка година. Ще 
се раздават подаръци (велосипеди и 
велооборудване), брошури и други.

Популяризиране:



“Всички заедно за едно по-добро 
Търговище.”

Девиз:


