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ИЗХОДНА СИТУАЦИЯ 

 Технически и морално остарял автопарк 

 Несъответствие със съвременните норми за вредни 

емисии 

 Повишени разходи за ремонт и  гориво-смазочни 

     материали 

 Незадоволително ниво на комфорт за пътниците 

 Отсъствие на информационно 

     обезпечаване на пътниците 

 



ИЗХОДНА СИТУАЦИЯ 

 Кръстовища в центъра на града, регулирани 

само с пътни знаци 

 Конфликт между пешеходци и автомобили 

 Ниска пропускливост и чести задръствания 

 Предпоставки за ПТП 



ИЗХОДНА СИТУАЦИЯ 

 Подлези в лошо техническо състояние 

 Трудна достъпност 

 Невъзможно ползване от страна на лица в 

неравностойно положение и майки с колички 

 Нерегламентирано пресичане на пътното платно 

 Вандалски прояви 



ИЗХОДНА СИТУАЦИЯ 

 Липса на „джоб“ за изчакващи автобуси           

на една от най-натоварените централни спирки 

 Заемане на активна лента за движение 

 Задръствания в пикови часове 

 Предпоставки за ПТП с пешеходци 



ИЗХОДНА СИТУАЦИЯ 

 Кръстовище с ниска пропускливост в три от 

направленията и голям риск от пътни инциденти 

 Въведена, но често нарушавана забрана за 

завиване наляво 

 Амортизирани и неработещи съоръжения 

 Висока скорост на движение 

 Предпоставки за ПТП с пешеходци 



ЦЕЛИ 
 

 По-ефективен, по-бърз и по-екологичен градски транспорт 

 По-малко потребление на енергия 

 Подобряване на достъпността до основна транспортна инфраструктура 

 Повишаване качеството на живот на жителите в Габрово 

 Намаляване на вредните емисии от превозните средства и подобряване  

     на екологичната среда 

 Повишаване на безопасността на движението 

 

  Обща стойност на проекта: 13 658 027.97 лв., от които: 

  Безвъзмездна финансова помощ:       9 000 000.00 лв. 

  Съфинансиране от Община Габрово:  4 658 027.97 лв. 

  Начало на проекта: 17.07.2017 г. 

  Край на проекта:     17.07.2021 г. 

 



ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 

1. Управление на проекта. 

2. Информация и комуникация. 

3. Подготовка и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители. 

4. Изпълнение на строително-монтажни работи в обекти от транспортната инфраструктура. 

5. Изпълнение на информационно-комуникационни технологии в градския транспорт. 

6. Доставка на подвижен състав и зарядни станции. 

7. Строителен надзор. 

8. Авторски надзор. 

9. Одит на проекта. 



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – ПОДЛЕЗИ 

Възстановяване, ремонт и модернизация  

на пешеходни подлези: 

 Подлез в района на Автогара – Габрово 

 Подлез в близост до Музей „Дом на хумора и сатирата“ 



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – ПОДЛЕЗИ 



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – ПОДЛЕЗИ 



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – ПОДЛЕЗИ 

 На мястото на част от дублираните стълбища             

са изградени асансьорни платформи  

 Обновена е каменната облицовка и са монтирани 

стъклени козирки на ремонтираните стълбища 

 Подменени са парапетите и тротоарните настилки 

 

 



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – ПОДЛЕЗИ 

 Изградени са тактилни ивици за пешеходци с намалено 

зрение  

 Изпълнено е енергоспестяващо осветление  

 Изградено е видеонаблюдение за превенция                     

на вандалски прояви и посегателства  

 Осигурена е достъпност на подлезите за лица                       

в неравностойно положение и майки                                        

с колички 

 



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – „ДЖОБ“ 

Преустройство на автобусна спирка „Рачо Ковача“ 

в „джоб“ 

 Изнасяне на нов тротоар конзолно над р. Янтра  

 Изграждане на „джоб“ за автобуси със стоманобетонова 

конструкция, съобразена с наличната подпорна стена, 

особеностите на терена и интензивността на трафика 



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – „ДЖОБ“ 

 Монтиран е предпазен парапет за пешеходци 

 Осигурена е възможност за използване на всички 

ленти за движение, дори и при спрял автобус  

 Спирка „Рачо Ковача“ е информационно обезпечена 



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – „ДЖОБ“ 

 

 Осигурена е безопасна дистанция между изчакващите на спирката пътници 

и натоварените трафик ленти 

 Повишена е безопасността за пешеходците и пътниците в района                 

на централната спирка 

 

 



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – ПРЕДГАРОВ ПЛОЩАД 

Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров 

площад  „Марсел де Бископ“ 

 Реконструкция на кръстовището в източната част           

на площада с кръгово движение 

 Пълна реконструкция на площад „Марсел де Бископ“ 

 



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – ПРЕДГАРОВ ПЛОЩАД 

 Пресъздадена е съществувалата водна площ, в нов обем 

е изграден воден фонтан 

 Осигурена е достъпна среда за хора в неравностойно   

положение 

 Регламентирани са места за паркиране, включително за 

лица в неравностойно положение 

 

 



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – ПРЕДГАРОВ ПЛОЩАД 

 В центъра на фонтана е монтирана реставрираната 

скулптура на девойки с риба 

 Създадени са места за отдих, оборудвани с паркови 

елементи 

 Изпълнено е подходящо  озеленяване 

 

 

 

 



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – ПРЕДГАРОВ ПЛОЩАД 

 В центъра на фонтана е монтирана реставрираната скулптура 

на девойки с риба 

 Създадени са места за отдих, оборудвани с паркови елементи  

 Изпълнено е подходящо озеленяване 

 

 

 

 



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – ПРЕДГАРОВ ПЛОЩАД 

 

 

 

 



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – ПРЕДГАРОВ ПЛОЩАД 

 Реконструкцията на кръстовището с кръгово движение позволява пълноценното му 

ползване и промяна на посоката на движение във всички направления 

 Многократно е повишена безопасността на движението 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО 

Подобряване организацията на движение на три  

от най-натоварените кръстовища 

 ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Брянска“ (ДХС) 

 ул. „Юрий Венелин“ с ул. „Скобелевска“                         

и с ул. „Брянска“ (хотел „Балкан“) 

 ул. „Райчо Каролев“ с ул. „Юрий Венелин“ 

(Стоматология) 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО 

Изграждане на светофарни уредби  

на две ключови кръстовища  

 бул. „Априлов“ с ул. „Райчо Каролев“ 

(Козирката) 

 ул. „Юрий Венелин“ с ул. „Априловска“  

(Двата моста) 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО 

 Обновена е цялата светофарна техника  

 Реконструирано е уличното осветление  

 Пешеходните пътеки са оборудвани със зумери  

 Осигурена е безопасност за автомобилисти и пешеходци 

 Чрез гъвкави циклограми е подобрена пропускливостта  



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТНИЦИТЕ 

 Оборудван е диспечерски център  

 Във всички автобуси от градската транспортна 

схема е инсталирано бордово оборудване 

 Осигурено е софтуерно обезпечаване 

 



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТНИЦИТЕ 

 На 104 спирки в града са монтирани електронни 

информационни табла  

 Пътниците имат информация за изпълнението 

на линиите в реално време 

 

 



ПОДВИЖЕН СЪСТАВ 

Доставка на екологични автобуси 

 11 броя 12-метрови автобуса, работещи на сгъстен 

природен газ (CNG) 

 Покриват съвременните екологични норми 

 

 



ПОДВИЖЕН СЪСТАВ 

Доставка на екологични автобуси 

 Оборудвани с рампи за пътници с колички и с места за лица 

в неравностойно положение 

 Система за накланяне 

 Климатизирани салони 

 

 



ПОДВИЖЕН СЪСТАВ 



ПОДВИЖЕН СЪСТАВ 



ПОДВИЖЕН СЪСТАВ 

Електрически автобуси 

 3 броя 12-метрови електробуса 

 3 броя зарядни станции на автобусни обръщала 

в кварталите „Русевци“, „Недевци“ и „Бичкиня“ 

 1 брой мобилна зарядна станция 



ПОДВИЖЕН СЪСТАВ 



ПОДВИЖЕН СЪСТАВ 



РЕЗУЛТАТИ 

 Опазване на околната среда чрез подобряване характеристиките на превозните средства 

 Намаляване нивата на шум чрез въвеждане на почти безшумни превозни средства 

 Подобряване безопасността на средата с осигуряване на пешеходни връзки до спирки, гара и 

автогара чрез реконструкция на пътни кръстовища и предгаров площад, възстановяване и ремонт 

на два пешеходни подлеза 

 Подобряване качеството на обществения градски транспорт 

 Подобряване пропускливостта на кръстовищата чрез модернизация на най-натоварените от тях 

 Подобряване на достъпността  

 Намаляване ползването на лични автомобили в гр. Габрово чрез повишаване на интереса към 

организирания градски транспорт 



УЧАСТНИЦИ В РЕАЛИЗАЦИЯТА 

ЦИКЛОП 21 Р ООД – авторски надзор на трите строителни обекта 

РЕТЕМ ООД – строителен надзор на СМР на подлезите 

ОБЕДИНЕНИЕ АЛФА М-РУБИКОН – строителен надзор на СМР на предгаров площад 

БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ  ООД – одит на проекта 

КОТА-2001 ООД – изпълнител на СМР на подлезите 

ДИМАС АД – изпълнител на СМР на предгаров площад и кръгово кръстовище 

МИРСА-93 - ЦВЕТАН АСЕНОВ ЕТ – изпълнител на СМР за реконструкция на автобусна спирка 

ПРО СИСТЕМ ЕООД – изпълнител на мерки за информация и комуникация 

ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ ООД – изпълнител на мерки за информация и комуникация 

 



УЧАСТНИЦИ В РЕАЛИЗАЦИЯТА 

СИМЕНС АГ АВСТРИЯ и ДОЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – подобряване организацията на движение в 

пет от най-натоварените кръстовища в Габрово 

 

СИМЕНС МОБИЛИТИ ЕООД,  ДОЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, д-р инж. ИВО ХЕРМАН –

информационно-комуникационни технологии за модернизация на градския транспорт в Габрово 

 

СОР ЛИБХАВИ ООД – доставка и гаранционно обслужване на три 12-метрови CNG автобуса SOR 

 

БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД – доставка и гаранционно обслужване на осем 12-

метрови CNG автобуса YUTONG 

 

ЧЕРИЪТ МОТОРС АД – доставка и гаранционно обслужване на три 12-метрови електрически  

автобуса HIGER 

 

 



УЧАСТНИЦИ В РЕАЛИЗАЦИЯТА 

 г-жа Таня Христова – кмет на община Габрово 

 Екип на проекта: 

 д-р инж. Десислава Колева – координатор 

 инж. Детелин Цветков – експерт подвижен състав 

 инж. Деян Дончев – експерт СМР организация на движението 

 инж. Ивайло Захариев – експерт ИКТ 

 инж. Иван Тотев – електроинженер 

 инж. Момчил Корназов – експерт СМР 

 г-жа Мария Йозова – финансист 

 г-н Николай Димитров – експерт обществени поръчки 

 г-н Тодор Попов – юрисконсулт  

 С любезното съдействие на: 

 г-жа Десислава Сутева 

 г-жа Миглена Въгленова 

 г-жа Мария Радойчева 

 

 

 

 



ОБЩИНА ГАБРОВО 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 
 
 
 

 
 
инж. Климент Кунев 
Ръководител на проекта 


