
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ 
ИЗТОЧНА ГРАДСКА  

УЛИЦА, ГР. ГАБРОВО 

Проект 
Габрово – инвестиции за изграждане на 

съвременна градска среда 

Стойност: 2 489 628,28 лв.  

Срок за изпълнение: 534 календарни дни 

 

На 10 Декември 1869 г. в Лондон инженерът Джон 
Найт инсталира първия светофар в света. На вид той 

наподобявал сигналната система при железниците по 
онова време – със семафорни стрелки и зелени и чер-

вени газови лампи за през нощта. Лампите били пус-
кани с помощта на система от лостове. 

 
Първият електрически светофар е американско изоб-

ретение, дело на полицая Лестър Уайър от 1912 г. 

Той бил инсталиран в Кливланд, Охайо и отново бил 
в червено и зелено, но имал и звънец, който преду-

преждавал за смяната на цветовете. 
 

Първият четиристранен светофар пък е изобретение 
на полицаят от Детройт Уилям Потс, който решил да 

направи нещо по въпроса с множеството инциденти и 
задръствания по големите кръстовища. 

 

Това обаче все още били самостоятелни светлинни 
сигнали, които все още не били свързани помежду си. 

Първата светофарна мрежа е инсталирана в Солт 
Лейк Сити през 1917 г. и била съставена от шест 

свързани светофара, които били контролирани едно-
временно от ръчно управление. 
 

Не закъснели и автоматичните системи, които се по-
явяват 5 години по-късно в Тексас. От друга страна 

пък Торонто е първият град, който компютъризира 
цялата си предупредителна трафик система през 

1963 г. /http://iskamdaznam.com/ 

 



Проектът предвижда: 

 
•   Извеждане на движението от централна градска 

част по ул. „Пенчо Славейков“ през съществуващ 
тунел по ул. Марин Дринов, по ул. Хан Крум и 

връзка с ул. Орловска;  

 
•   Оформяне на паркинги по улиците Мадара и Д. 

Костова, както и около вход тунел по ул. Марин 
Дринов; 

 
•   Увеличаване на габарита и обособяване на тро-

тоари по ул. Марин Дринов, ул. Хан Крум и на 

връзката с ул. Орловска; 
 

•   Изграждане на нови улични оттоци и дъждовни 
клонове; отвеждане на повърхностните води; изг-

раждане на нов водосток; 

 
•   Ремонт на съществуващ тунел; 

 
•  Изграждане на стълби за пешеходна връзка меж-

ду ул. Марин Дринов и ул. Калоян и изграждане на 
нови подпорни стени; 

 

•   Ново улично осветление и осветление в тунела; 
 

•   Хоризонтална маркировка и вертикална сигна-
лизация. 

1911 г. - създадена е пътната маркировка 
 

Сега изглежда много просто, но не е така преди 
Едуард Хайнс от щата Мичиган в САЩ да предло-

жи пътните настилки да бъдат маркирани, за да се 
раздели трафикът. През 1911 г. Ривър роуд в 

Трентън, Вейн каунти, става първият маркиран път 

в света. Вдъхновението на Хайнс дошло, когато 
видял камион с мляко да оставя бяла линия по 

трасето си. /http://m.profit.bg/ 

Най-дългият автомобилен тунел в света е в Норве-

гия - 24,51 км., който свързва селищата Лаердал и 
Орланд, като тунелът е ключов за свръзката между 

столицата Осло и втория по големина град в стра-
ната – Берген. Строежът му започва през 1995 г. и 

е завършен през 2000 г. Един от проблемите пред 

реализирането на проекта е бил как да направят 
така, че шофьорите да не се унесат по време на 

монотонното 20-минутно пътуване под земята. За 
да поддържат вниманието на водачите, инженери-

те са вкарали леки извивки на пътя между правите 
отсечки, а на 6 километра от двата края на тунела 

и в средата му автомобилите навлизат в големи 

скални зали. Те са направени, за да разнообразя-
ват шофьорите и да им позволят да спрат за по-

чивка. Лаердал е първият тунел в света, който има 
пречиствателна станция за изхвърляне на прахо-

вите частици и азотния диоксид. /http://
www.uab.org/ 


