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Терминът Ландшафтна архитектура е въведен за първи път в книгата „Ландшафтната архитектура при великите 

художници на Италия”,  публикувана от Гилбърт Мийсън през 1828 г. Оттам терминът преминава в Gardener's Maga-
zine, а чрез американски почитател – и в САЩ. Именно американецът от британски произход Olmsted първи въвежда 

ландшафтен архитект като професионално название. Олмстед през 1863 г. дава и по-различно съдържание на ланд-

шафтната архитектура, а именно специален тип природа сред сградите, както и създаването на градски парк. 
 

Терминът Ландшафтна архитектура се институционализира със създаването на Американското дружество на ланд-
шафтните архитекти през 1899 г. В Европа специалността и професията се налагат първо във Великобритания, откъ-

дето всъщност и произлизат. През 1929 г. Mawson става първият президент на института на ландшафтните архитек-
ти (сега Landscape Institute), продължител на създадения в началото на ХХ век British Town Planning Institute. След 

Втората световна война през 1948 г. в Кембридж, Англия се създава и Международната федерация на ландшафтни-
те архитекти International Federation of Landscape Architects IFLA. На европейско ниво през 1989 г. е създадена Евро-

пейска фондация за ландшафтна архитектура European Foundation for Landscape Architecture EFLA. /Катинка Михова, 
Елена Драгозова, Лесотехнически университет, София/ 



Подобект 2А: Подмяна на тротоарни настилки и 

изграждане на фигурална и цветна композиция 
в централния кръг на „Колелото“ - нови настилки 

за пешеходните тротоари в рамките на площад 
„Белорусия“ (Колелото);  за вътрешния кръг на Коле-

лото -  геопластика от зелени и цветни кръгове, около 
композиция от метални елементи.  

Парк „Колелото“ е изграден през 1967 г., а през 

2009 г. е преименуван на видния габровски озеле-

нител Кольо Обов. Жилищните структури са изг-

раждани в периода 1965 – 1985 г. 

Подобект 1: ул. Хр. Смирненски, ул. Ал. Стамбо-

лийски, ул. Генерал Николов, ул. Антим I, ул. Г. 
Кирков, ул. Братя Миладинови, ул. Т. Бенев, 

площад Белорусия, зелена площ и паркинг 
пред ДКЦ II, съществуващо кръгово кръстови-

ще - рехабилитация на улична мрежа; подмяна на 
тротоарни настилки; нова пешеходна алея и кът за 

отдих пред сградата на ДКЦ II; паркинги и джобове с 
възможност за крайулично паркиране; озеленяване; 

улични уширения за съдовете за смет; достъпни мар-

шрути за хора с увреждания. 

Колю Василев Колев е роден в с. Николчевци, Габ-

ровско на 19.11.1914 г. На 14 години започва ра-

бота като чирак на група дюлгери от селото, рабо-

тещи по обекти на Пенчо Семов. Същият (П. Се-

мов) го убеждава да запише 2-годишен земеделски 

курс. Колю завършва курса и започва работа като 

градинар в имението в кв. „Дядо Дянко“.  

 

Постепенно функциите на градинаря се разширя-

ват и той се превръща в нещо като стопански уп-

равител на голямата резиденция. Около нея е изг-

раден парк с площ близо 200 дка. В съседство е 

районът на пансиона за девойки „Парахода“. Някъ-

де в годините около изграждането на тези паркове 

той получава и прякора си „Обов“ на името на из-

вестния тогава министър на земеделието.  

 

Към началото на 50-те години в Градски Народен 

Съвет Габрово е сформирано звено „Паркове и 

градини“, предназначено да изгради и поддържа 

модерно съвременно озеленяване на града. Отде-

лен е терен 10 дка на „Колелото“, наречен 

„Разсадника“. За Ръководител е избран Колю Обов, 

който започва работа по изграждане на звеното в 

състава на общинското предприятие „Комунални 

услуги“. 

 

Базата в „разсадника” се превръща в добре уреде-

но стопанство за производство на хиляди бройки 

разсади за цветя и храсти, оранжерийно производ-

ство на саксии и рязан цвят. В центъра на града е 

открит цветарски магазин, радващ се на голям ин-

терес… /Васил Колев, син на Колю Обов/. 

 

Подобект 2: Възстановяване на Парк Колелото, 

реконструкция на крайречната улица Аврам Га-
чев, благоустрояване на южните вътрешнок-

вартални пространства от квартал 90 - ново раз-
пределение на алейната мрежа; функционални зони – 

централна част със „сух“ фонтан, детска площадка, 
поляна за игри и пикник, дървена пергола, фитнес на 

открито и сцена; озеленяване, зацветяване и геоплас-
тика; екстериорно обзавеждане; улични уширения за 

съдовете за смет. 

Подобект 3: Благоустрояване на вътрешноквар-

тални пространства в квартали 88, 89 и север-
ната част на 90 - нова напречна къса улица; рехаби-

литация на съществуващи улици; изграждане на пар-
кинги; обособяване на места за съдове за смет; обо-

собяване на обзаведени кътове за отдих; достъпни 
маршрути за хора с увреждания; нова детска площад-

ка за деца до 12 годишна възраст; екстериорно обза-
веждане; озеленяване. 


