Към края на 50-те години на XIX в. чаркчийници край днешния бул. „Априлов“ строят търговецът Т. Станчев и гайтанджията Иван Калпазанов....Активното заселване на района, южно
от Априловската гимназия, се извършва след
Освобождението. Постепенно голите поляни и
градини се застрояват с къщи, които достигат
до сградата на днешната поща......В двата
края на шосето и на разпределителната линия
между платната са засадени акации. През 20те години на XX в. габровци правят празничните си разходки по „Априловския“ булевард ... Разнасяла се е миризма на 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/

Предшественикът на Шиваров мост е построен още през 1788 г. (по данни на д-р П.
Цончев и П. Константинов). Това е т. нар.
Каменски мост или „Шипка“, вторият мост
над Янтра след Конашкия. По това време
Габрово още не достигнало с къщите си до
тази местност, но построяването му се налага от промяна в маршрута на пътниците към
Балкана...
Според историографите братя Гъбенски, Каменският мост е построен още през 1776 г.
Авторите разказват, че годината на създаването му е била отбелязана върху специален
надпис. През 1877 г. по време на Рускотурската освободителна война обозна кола,
теглена от конски впряг, пада в реката и
събаря плочата с издълбания надпис и част
от перваза на моста.
След 1878 г. мостът „Шипка“ става попопулярен сред габровци като Шиваров
мост във връзка с опълченеца и кръчмар Димитър Шиваров. Неговата къща със салонпивница за банкети, представления, вечеринки, се намирала в близост до моста. Фамилията Шиваров произлиза от „шивар“,
блатна трева.
Днешният Шиваров мост е построен през
1967 г. Поради близостта си със стадиона
„Христо Ботев“ архитектурно е оформен като мост на спортовете чрез скулптурите на
проф. Илия Илиев, Димитър Димитров и Борис Гондов.

/из книгата „Имало едно време в Габрово“,
Д. Цонева и М. Цонев/

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ
НА ЧАСТ ОТ ЦГЧ НА ГАБРОВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ
КРЪСТОВИЩЕ
„ШИВАРОВ МОСТ“
Стойност: 4 309 891,96 лв.
Срок за изпълнение: 547 календарни дни

Проект
Габрово – инвестиции за изграждане на
съвременна градска среда

Кръгово кръстовище
- Изграждане на кръгово кръстовище (кръг с радиус
17,50 м.) и оформяне на 4 бр. разделителни острови;
- Изграждане на 2 подпорни стени и изгледна площадка;
- Почистване на скулптурни композиции;
- Затревяване и засаждане;
- Ново улично осветление и нови дъждовни клонове.

Кръговите кръстовища са почти толкова стари, колкото е и автомобилното движение. Като концепция
те датират още от далечната 1895 г., когато френският инженер – урбанист Йожен Хенард предлага
кръгова система на движение за натоварените
градски центрове.

Схема на кръгово движение, Париж, 1895 г.

Първата реализация на кръга е осъществена от
Уилям Ено през 1903 г. в Ню Йорк – Колумбийският
кръг. Терминът „кръгово кръстовище” (roundabout)
е официално въведен през 1929 г. от Министерството на транспорта и Института по градско планиране във Великобритания. В същата година официално е издаден и меморандум (Mot Circular No 302),
включващ за първи път препоръки за проектиране
на такива кръстовища. /инж. Огнян Ников/

Колумбийският кръг, Ню Йорк, 1903 г.

Вътрешноквартални пространства на кв.186
- Обособяване на 2 подхода за достъп до междублоковите пространства от бул. Априлов и 2 паркинга;
- Изграждане на 2 нови подпорни стени и рехабилитация на пешеходна пасарелка;
- Рехабилитация на тротоари и зелени площи;
- Изграждане на 5 къта за отдих;
- Ново улично осветление и нови дъждовни клонове;
- Затревяване и засаждане на зелените зони.
Рехабилитация на тротоарни настилки, зелени
площи, улично осветление, парапети на моста
по продължението на участъците от главната
улична в обхвата на проекта
- Подмяна на съществуващите тротоарни настилки;
- Отделяне на пътното платно със зелени ивици;
- Джоб за автобусна спирка в посока „център“;
- Монтаж на ново улично осветление;
- Изграждане на нови дъждовни клонове;
- Затревяване на зелените зони; засаждане на декоративни храсти и дървета.

