ПРОЕКТ

ГАБРОВО
ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА

Градската среда е подобна на текст, който ние [обществото] редактираме във времето. Оставяме стойностните неща, променяме други, добавяме нови
параграфи – накратко адаптираме текста така, че да
отговаря на нашите потребности и на нашата ценностна система. В зависимост от значението, което
отдаваме, правим тези промени с бързина и лекота,
като заличаваме оригиналния текст или пък обмисляме всяка стъпка, така че да има приемственост
между първичната тъкан и добавеното. Ако сме критични към процеса и към крайния продукт, искаме
във всеки един момент написаното да има завършен
вид, да е достоверен носител на общата ни памет, да
адресира това, което ни вълнува, и в крайна сметка
да изпитваме удоволствие от многократното му прочитане.

арх. Янко Апостолов

ПРОЕКТ
№ BG16RFOP001-1.016-0001
„Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“

аДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ
№ BG16RFOP001-1.016-0001-C01 от 15.09.2016 г.

ПРОЕКТЪТ ЦЕЛИ

Анекс № 1 – № BG16RFOP001-1.016-0001-C02 от 08.12.2017 г.

повишаване качеството на живот в град Габрово и подобряване на екологичната

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP001-1.016 „Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Габрово“

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА
11 138 023,59 лв., от които:
6 563 608,20 лв. съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие
1 158 283,80 лв. национално съфинансиране
3 416 131,59 лв. собствен принос на Община Габрово

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА
15.09.2016 г. – 15.03.2019 г.

среда посредством прилагане на интегрирани мерки за благоустрояване на физическата среда. Проектът подкрепя реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми.

ОБХВАТ
Благоустрояване на парк „Колелото“ и прилежащи квартални пространства
Благоустрояване на част от ЦГЧ и реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“
Изграждане на част от Източна градска улица

Изпълнител: ДЗЗД „ЛИМК Габрово“

Парк „Колелото“ е изграден през 1967 г. На
18.03.2010 г. Общински съвет - Габрово го преименува „Колю Василев - Обов“ - на видния местен градинар.
Кольо Василев Колев е роден в с. Николчовци на
15.11.1914 г. На 14 години започва работа като чирак на група дюлгери от селото, работещи по обекти
на индустриалеца Пенчо Семов. Семов го убеждава да
запише 2-годишен земеделски курс. Кольо завършва
курса и започва работа като градинар на имението в
Стойност: 3 983 002,92 лв.

Благоустрояване на парк „Колелото”
и прилежащи квартални пространства

кв. „Дядо Дянко“.
Постепенно функциите му се разширяват и става стопански управител на резиденцията. Около нея е изграден парк с площ 200 дка. В този период той получава и

Възстановяване на парк „Колелото“, реконструкция

прякора си „Обов“ - на името на тогавашния министър

на част от крайречната улица „Аврам Гачев“, благоу-

на земеделието.

строяване на южните вътрешноквартални простран-

В началото на 50-те години в състава на общинското

ства от квартал „90“

предприятие „Комунални услуги“ е сформирано звено

Извършена е цялостна рехабилитация на парка при

„Паркове и градини“ с ръководител Кольо Обов. Отде-

ново разпределение на алейната мрежа, обособени са

лен е терен 10 дка на „Колелото“, наречен „Разсадника“.

различни функционални зони – централна част със „сух“

В стопанството се произвеждат хиляди бройки разса-

фонтан, детска площадка, поляна за игри и пикник, дър-

ди за цветя и храсти. В центъра на Габрово е открит

вена пергола, фитнес на открито и сцена, ново районно

цветарски магазин, радващ се на голям интерес…

осветление. Извършено е озеленяване, зацветяване и
геопластика. Монтирано е градинско обзавеждане.

Васил Колев, син на Кольо Обов

Рехабилитация на улици в обхвата на проекта - ул.
„Хр. Смирненски“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Ген.
Николов“, ул. „Антим I“, ул. „Г. Кирков“, ул. „Братя
Миладинови“, ул. „Т. Бенев“, площад „Белорусия“,
зелена площ и паркинг пред ДКЦ II
Рехабилитирани са улиците и прилежащите тротоари, обособени са паркинги и джобове с възможност
за крайулично паркиране, уширения за съдовете за
смет. Монтирано е ново улично осветление, извършено е озеленяване и са осигурени достъпни маршрути
за хора с увреждания.
Благоустрояване на вътрешноквартални пространства в квартали „88“, „89“ и северната част на кв. „90“
Изградена е нова напречна къса улица. Рехабилитирани са съществуващите улици, изградени са паркинги и достъпни маршрути за хора с увреждания, както
и места за съдове за смет. Обособени и обзаведени са
кътове за отдих, изградена е нова детска площадка за
деца до 12-годишна възраст. Монтирано е градинско
оборудване, изпълнено е озеленяване.
Изграждане на фигурална и цветна композиция в
централния кръг на кръстовището
Благоустроен е вътрешният кръг на кръстовището
посредством геопластика от зелени и цветни кръгове
около композиция от метални светещи елементи,
монтирано е ново улично осветление.

Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост”

Кръгово кръстовище
Съществуващото кръстовище е образувано от преси-

Предшественикът на Шиваров мост е построен още

чането на бул. „Хемус“ – път I клас от РПМ, бул. „Тре-

през 1788 г. Това е т. нар. Каменски мост или „Шипка“,

ти март“ – III клас от РПМ и Шиваров мост. През него

вторият мост над Янтра след Конашкия. Тогава Габро-

преминават направленията Велико Търново – Шипка,

во още не е достигнало с къщите си до тази местност,

направлението в посока Трявна и източният обходен

но построяването му се налага от промяна в маршрута

път на Габрово. Кръстовището е оформено в кръгово

на пътниците към Балкана...

(с радиус 17,50 м) с 4 разделителни острова. Изграде-

Според историографите братя Гъбенски, Каменски-

ни са 2 подпорни стени при р. Янтра, нови дъждовни

ят мост е построен още през 1776 г. Те разказват, че

клонове, извършено е озеленяване с поливна систе-

годината била отбелязана върху специален надпис.

ма, монтирано е ново улично осветление и система за

През 1877 г. по време на Руско-турската освободител-

видеонаблюдение в зоната на кръстовището.

на война обозна кола с конски впряг пада в реката и
събаря плочата с надписа и част от перваза на моста.
След 1878 г. мостът „Шипка“ става по-популярен като
Шиваров мост във връзка с опълченеца и кръчмар Димитър Шиваров. Неговата къща със салон-пивница за
банкети, представления и вечеринки се намирала до
моста. Фамилията Шиваров произлиза от „шивар“ блатна трева.
Днешният Шиваров мост е построен през 1967 г. Поради близостта си със стадион „Христо Ботев“ е оформен като мост на спортовете със скулптури на проф.
Илия Илиев, Димитър Димитров и Борис Гондов.

Из книгата „Имало едно време в Габрово“
Изпълнител: Обединение „Градска среда на Габрово 2016 – 2“

Стойност: 4 309 891,96 лв.

Д. Цонева и М. Цонев

Вътрешноквартални пространства на кв.
„186“

Към края на 50-те години на XIX в. чаркчийници край

Обособени са 2 подхода за достъп до междублокови-

Станчев и гайтанджията Иван Калпазанов... Активното

те пространства от бул. „Априлов“ и 2 паркинга. Из-

заселване на района, южно от Априловската гимназия,

градени са 2 нови подпорни стени. Рехабилитирани са

се извършва след Освобождението. Постепенно

тротоарите и зелените площи, както и съществуваща-

голите поляни и градини се застрояват с къщи, които

та пешеходна пасарелка. Оформени са кътове за от-

достигат до сградата на днешната поща... В двата

дих, монтирано е ново улично осветление, изградени

края на шосето и на разпределителната линия между

са нови дъждовни клонове. Зелените зони са затреве-

платната са засадени акации. През 20-те години на

ни и засадени.

XX в. габровци правят празничните си разходки по

днешния бул. „Априлов“ строят търговецът Тотю

Априловския булевард... Разнасяла се е миризма на

Рехабилитация на тротоарни настилки
по бул. „Априлов“, зелени площи, улично
осветление
Подменени са съществуващите тротоарни настилки,
като пътното платно е отделено със зелени ивици.
Обособен е джоб за автобусна спирка в посока
„център“. Монтирано е ново улично осветление.
Зелените зони са затревени и са засадени декоративни
храсти и дървета.

акации и прохлада от Янтра.
…Край този булевард се е намирала и прочутата
бирена фабрика на Габрово. Там е била и бирария
„Батенберг“,

където

семействата

приключвали

разходката си на бира „Бузлуджа“, топли чирози,
варени раци и печени фъстъци... За да се улесни
трафикът по булеварда, през 1950 г. средната алея с
два реда дървета е премахната…

Из книгата „Имало едно време в Габрово“
Д. Цонева и М. Цонев

Изпълнител: ДЗЗД „Градска среда – Пътстрой Габрово“

Изграждане на част от Източна градска улица

С изграждането на част от Източна градска улица е изведен автомобилният трафик от централната градска
част по ул. „Пенчо Славейков“ през съществуващия
тунел по ул. „Марин Дринов“, ул. „Хан Крум“ и връзката с ул. „Орловска“. Улиците в близост до пешеходната зона и Централния градски пазар са освободени от
движение на моторни превозни средства.

Изпълнени са подпорни стени за увеличаване на
габарита и обособяване на тротоари по ул. „Марин
Дринов“, ул. „Хан Крум“ и на връзката с ул. „Орловска“.
Изградени са нови улични оттоци и дъждовни клонове
за отвеждане на повърхностните води, нов водосток
на дере Топлика.
Изградени са стълбища до имотите над ул. „Марин
Дринов“ и връзката с ул. „Топлика“.

Стойност: 2 593 965,12 лв.

Рехабилитиран е съществуващият тунел.
Изпълнено е ново осветление по уличната мрежа в
обхвата на проекта, както и в тунела.
Оформени са паркинги по улиците „Мадара“ и „Д.
Костова“, както и около входа на тунела над Гунин
кладенец по ул. „Марин Дринов“.

Тъй като днес ние творим бъдещето, всъщност осигуряваме онова, което един ден ще стане част от историята
на града, и което нашето или следващите поколения ще
трябва да опазват. Развитието на града по този начин
приема ролята на разказвач на историята.
Всичко, което строим, ще се превърне в история, в една
малка част от голямата история на града. Решенията,
които вземаме, когато строим нещо, означават как ние
разказваме нашата история на града. Това определя
пътя, по който нашата история се вписва в образа на
града. Иска ни се тя да бъде съвършена, истинска, ангажирана, изразителна, трайна и интересна.

арх. Добрина Желева-Мартинс

Изготвено по проект BG16RFOP001-1.016-0001-C02 „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда”, осъществен с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие
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