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Габрово

Развитие на устойчив 
гРадски тРанспоРт 
на гРад габРово

Модерен и екологичен транспорт в габрово
Транспортът играе съществена роля за развитието на всеки 
град, като осигурява мобилност на населението и подпомага 
промишлеността и търговията.  Главната социална функция на 
транспорта е да осигури достъп до основни услуги като здраве-
опазване, образование, търговия, туризъм, спорт и развлечения. 
Осъвременяването на организирания обществен транспорт е 
изключително важно за устойчивото развитие на градовете.

Развитие на устойчив 
гРадски тРанспоРт 
на гРад габРово

пРоект
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 Опазване на околната среда чрез подобряване характерис-
тиките на превозните средства, обслужващи обществе-
ния транспорт – 14 бр. остарели и амортизирани превозни 
средства са заменени с нови, отговарящи на нормативни-
те стандарти за вредни емисии;

  Насърчаване на мултимодална устойчива градска мобилност 
чрез създаване на възможности за алтернативни форми на 
транспорт и тяхното подходящо комбиниране, в това число 
обществен транспорт, придвижване пеша, връзки с други 
видове транспорт;

 Намаляване нивата на шум чрез въвеждане на почти без-
шумни електрически превозни средства;

 Подобряване безопасността на средата чрез осигуряване на 
обезопасени пешеходни връзки до спирки, гара и автогара чрез 
реконструкцията на пътно кръстовище и предгаров площад, 
възстановяване и ремонт на 2 бр. пешеходни подлеза;

 Подобряване скоростта и качеството на обслужване на об-
ществения градски транспорт, насърчавайки повече хора 
да предпочетат услугите му пред превоза с личен автомо-
бил;

 Подобряване пропускливостта на кръстовищата чрез мо-
дернизация на 5 бр. от най-натоварените кръстовища в гр. 
Габрово;

 Подобряване на достъпността. Новите превозни средства 
са съобразени с нуждите на хората в неравностойно поло-
жение, изградените асансьори в подлезите улесняват из-
ползването им от хората с увреждания и майки с колички, а 
спирките на градския транспорт са с визуално означаване;

 Намаляване броя на личните автомобили в централните 
градски части чрез повишено използване на обществен 
транспорт в резултат на подобреното обслужване;

  Постигане на устойчивост в системата на градския транс-
порт;

 Повишаване на стандарта на живот в гр. Габрово.

постигнати резултати

Цел
С реализацията на проекта се създава по-ефективен, по-бърз 

и по-екологичен градски транспорт в град Габрово. Потребле-

нието на енергия намалява и се увеличават възможностите за 

алтернативни форми на транспорт. Това допринася за пови-

шаване качеството на живот и подобряване на екологичната 

среда. Проектът подпомага реализацията на Интегрирания 

план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово до 

2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на ви-

соката концентрация на икономически, природни и социални 

проблеми в съответствие с Националната концепция за прос-

транствено развитие на България за периода 2013-2025 г.



Доставка на 3 броя 
12-метрови електробуса 
4 броя заряДни станции 

(3 стационарни и 1 
мобилна)

Доставка на 11 броя 
12-метрови автобуса, 
работещи на сгъстен 

прироДен газ (CNG)

преустройство на 
автобусна спирка 

„рачо ковача“ в „джоб

реконструкЦия на пътно 
кръстовище и предгаров 

площад

възстановяване, реМонт 
и МодернизаЦия на 
пешеходни подлези

подобряване организаЦията 
на движение на 5 

кръстовища – подМяна 
и изграждане на нови 

светофарни уредби

развитие на устойчив градски 
транспорт на град габрово
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изпълнение на строително-
Монтажни работи в 

обекти от транспортната 
инфраструктура

изпълнение на 
инфорМаЦионно-

коМуникаЦионни технологии 
(икт) в градския транспорт

доставка на подвижен 
състав и зарядни станЦии

Доставка и монтаж 
на електронни 

информационни табла 
(еит) за 104 спирки

Доставка на борДово 
оборуДване  за 57 

превозни среДства на 
обществения граДски 

транспорт

Изграждане на сИстема 
за управленИе на 

градскИя транспорт
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обект: Преустройство на автобусна спирка „Рачо Ковача“ 
в „джоб“, намираща се на ул. „Юрий Венелин“. 

Обектът е изпълнен чрез изнасяне на новия тротоар кон-

золно над р. Янтра. Изграден е „джоб“ за автобуси със 

стоманобетонова конструкция, съобразена с наличната 

подпорна стена, особеностите на терена и интензив-

ността на трафика. Монтиран е предпазен парапет за 

пешеходци, а спирката е оборудвана с електронно инфор-

мационно табло. Осигурена е възможност за пълноцен-

но използване на всички ленти за движение, дори и при 

наличие на автобус на спирка „Рачо Ковача“. Осигурена 

е дистанция между изчакващите на спирката пътници и 

натоварените трафик ленти. Повишена е безопасността 

за пешеходците и пътниците в организирания транспорт.

1

обект: Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров 
площад в района на пл. „Марсел де Бископ“.

В района на площад „Марсел де Бископ“ е изградено кръ-
гово кръстовище в източната част на гаровия площад. 
Подредени са плочници с пейки и осветление. Изпълнени 
са цветни партери с озеленяване и е поставен скулптурен 
фонтан в намалената водна площ срещу гарата. Измес-
тена е автобусната спирка от площада в северна посока 
на ул. „Христо Смирненски“ и е оформен „джоб“. Положени 
са нови асфалтови и тротоарни настилки. Осигурена е 
достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Чрез направената пълна реконструкция на кръстовище-
то и преобразуването му в такова с кръгово движение, е 
осигурена възможност за пълноценното му ползване, чрез 
промяна на посоката на движение във всички възможни 
направления.

Многократно е повишена безопасността на движението.

Създадени са места за отдих, оборудвани с паркови еле-
менти. Пресъздадена е съществувалата на мястото во-
дна площ, като в нов обем е изграден воден фонтан. В 
центъра на фонтана върху подходящ фундамент е монти-
рана реставрираната скулптура на девойки с риба.

Регламентирани са места за парки-
ране, функционално свързани с всички 
околни сгради. Обозначени са и таки-
ва за лица в неравностойно положение, 
които улесняват достъпа и ползване-
то на ЖП Гара Габрово.
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обект: Възстановяване, ремонт и модернизация на 
пешеходни подлези – подлез при кръстовище на ул. „Д-р 

Никола Василиади“ с ул. „Стефан Караджа“ (Автогара) и 

подлез при кръстовище на ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. 

„Брянска“ (Дом на хумора и сатирата – ДХС)

Премахнати са три от стълбищата в подлез Автогара 
и четири от стълбищата в подлез на ДХС, като на тя-
хно място изградени асансьорни платформи. Положена е 
каменна облицовка и стъклено покритие за останалите 
стълбища. Подменени са парапетите и тротоарните 
плочи. Изградени са нови отводнителни улеи и тактил-
ни ивици за пешеходци с намалено зрение. Изпълнено са 
енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение за пре-
венция на вандалски прояви и посегателства. Създадена е 
възможност за лесно и безопасно използване на подлезите 
от лица в неравностойно положение и майки с колички.

обект: Подобряване организацията на движение на 5 
кръстовища: Подмяна на светофарни уредби на кръсто-
вища: ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Брянска“; ул. „Юрий 
Венелин“ с ул. „Скобелевска“ и с ул. „Брянска“; ул. „Райчо 
Каролев“ с ул. „Юрий Венелин“; Изграждане на нови свето-
фарни уредби на кръстовища: бул. „Априлов“ с ул. „Райчо 
Каролев“ и ул. „Юрий Венелин“ с ул. „Априловска“ 

На кръстовищата са монтирани нови светофарни секции 
и контролери. Изградени са нови стълбове. Положени са 
тръби, окабеляване и заземяване. Извършен е демонтаж и 
последващ монтаж на ново улично осветление. Чрез све-
тофарните уредби са създадени условия за безопасно пре-
минаване през кръстовищата на автомобилисти и пеше-
ходци. Подобрена е пропускливостта на кръстовищата в 
центъра на града. Чувствително е намалена аварийност-
та на движението.



финансиране

съфинансиране 
ефрр 

наЦионално 
съфинансиране

собствен принос на 
община габрово

7 650 000,02 лв.

1 349 999,98 лв.

4 658 027,97 лв. 

стойност 13 658 027,97 лв.

Габрово

очаквани резултати и 
положителни ефекти

 Повишаване ефективността на 
превозите (намаляване на време-
то и стойността на пътуване)

 Подобряване на комфорта и обслуж-
ването чрез обновяване на подвиж-
ния състав

 Подобряване на транспортна-
та инфраструктура на градския 
транспорт

 Осигуряване на достъпна среда за 
хората с увреждания

  Подобряване на пропускливостта 
на кръстовищата

  Подобряване на организацията на 
движение и условията за изпълне-
ние на градския транспорт

 Осигуряване на информираност за 
пътниците на градския транспорт

  Спестяване на емисии от вредни 
газове в атмосферата и по-малко 
шум

3 11 1044
електробуса автобуса

сгъстен 
природен 
газ (CNG)

зарядни 
станЦии

3 стационарни 
1 мобилна

автобусни 
спирки 

с еит

 обекти 

1 
2

преустройство на автобусна 
спирка „рачо ковача“ в „джоб“

реконструкция на пътно кръстовище 
и предгаров площад

възстановяване, ремонт и модернизация 
на пешеходни подлези

подобряване организацията на движение на 5 кръстовища- 
подмяна и изграждане на нови светофарни уредби 

3
4

приложение за събиране 
на данни от GPS устройствата

систеМа за управление 
на градския транспорт 

(хардуер и софтуер)

диспечерска система

система за управление на 
бордовото оборудване

10 11

финансиране
Оперативна прОграма 

„региОни в растеж“ 2014-2020 г. 
приоритетна ос 1 „устойчиво и 
интегрирано градско развитие“

48 месеца 
прОдължителнОст на прОекта
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Доставени и монтирани са общо 104 електронни ин-

формационни табла (ЕИТ) на спирки на  територия-

та на град Габрово. На електронните информационни 

табла се визуализира вида на превозното средство 

/автобус – „А“/; номер на маршрутната линия; край-

ната спирка от маршрута на линията (направление); 

минутите до пристигане на спирката на превозното 

средство - :ММ.

В 57 превозни средства от градски транспорт е мон-

тирано бордово оборудване.

Изградена е система за управление на градския транс-

порт (в т.ч. хардуер и софтуер) – диспечерска система, 

система за управление на бордовото оборудване и при-

ложение за събиране на данни от GPS устройствата.

Чрез съвкупността от функционално свързани елек-

тронни устройства, на пътниците в организирания 

градски транспорт е осигурена информация в реално 

време за пристигащите автобуси. Последното осигу-

рява необходимата за всяка подобна услуга предвиди-

мост, като повлиява пряко и положително на интереса 

към градския транспорт.

Създадена е възможност за проследяване на изпълне-

нието на превозите от страна на диспечер в реал-

но време. Подобрена е точността на изпълнение на 

транспортната задача като цяло.
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 Повишаване ефективността на превозите 
(намаляване на времето и стойността на 
пътуване)

 Подобряване на комфорта и обслужването 
чрез обновяване на подвижния състав

 Подобряване на транспортната инфраструк-
тура на градския транспорт

 Осигуряване на достъпна среда за хората с 
увреждания

 Подобряване на пропускливостта на кръсто-
вищата

 Подобряване на организацията на движение и 
условията за изпълнение на градския транс-
порт

 Осигуряване на информираност за пътниците 
на градския транспорт

 Спестяване на емисии от вредни газове в 
атмосферата и по-малко шум

по проекта са доставени

 3 броя 12-метрови електробуса с дос-

тавка и монтаж на 4 броя зарядни 

станции (3 стационарни и 1 мобилна)

 11 броя 12-метрови автобуса, работе-

щи на сгъстен природен газ (CNG)

постигнати резултати и положителни ефекти

14 15



Новите автобуси са 12-метрови, нископодови, с корпус от 
двойно галванизирана стомана, имат механични рампи и 
система за накланяне, което улеснява качването на труд-
ноподвижни лица и майки с колички. Подът е с противох-
лъзгащо покритие, а седалките с ергономичен дизайн, са 
изработени от устойчиви на износване и замърсяване ма-
териали. 

Превозните средства разполагат с вентилационни люко-
ве, двойни пневматични врати със сигнализация и функция 
против отваряне на вратите в движение, ръкохватки за 
правостоящи пътници, бутони за спирка по желание и др. 

Интериорите на превозните средства са със съвременен 
и ергономичен дизайн. Автобусите имат пространство за 
инвалидни и детски колички.

Новите автобуси разполагат с частично отваряеми и то-
нирани прозорци, климатизация на салона и USB устрой-
ства за зареждане на мобилни устройства.

Автобусите отговарят на най-високите изисквания за 
екологичност в Европа. Повече от 130 тона емисии въгле-
роден диоксид ще бъдат спестени от един нов автобус 
за целия срок на експлоатация, което е пряк принос към 
здравето на жителите и гостите на Габрово.

16 17
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община габрово - подготовка и управление на проекта, съфи-
нансиране и контрол на изпълненията.

изпълнители на строително - Монтажни работи в обекти от 
транспортната инфраструктура

Димас АД, гр. Габрово - Реконструкция на пътно кръстовище и 
предгаров площад.

Кота 2001 ООД, гр. София - Възстановяване, ремонт и модерни-
зация на 2 бр. пешеходни подлези. 

МИРСА-93 - ЦВЕТАН АСЕНОВ ЕТ, гр. София - Преустройство на 
съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“.

СИМЕНС МОБИЛИТИ ЕООД, гр. София - СМР за подобряване на 
организация на движението на 5 бр. кръстовища.

строителен надзор на обекти от транспортната инфраструк-
тура 

Обединение Алфа М-Рубикон, гр. Габрово – строителен надзор 
на реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад, 
и на преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо 
Ковача“ в „джоб“.

РЕТЕМ ООД, гр. Габрово – строителен надзор на възстановява-
не, ремонт и модернизация на 2 бр. пешеходни подлези.

авторски надзор на обекти от транспортната инфраструктура

Циклоп 21Р ООД, гр. София – Авторски надзор на преустройство 
на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“; на 
реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад; на 
възстановяване, ремонт и модернизация на 2 бр. пешеходни под-
лези.

доставка и Монтаж на икт

Сименс Мобилити ЕООД, гр. София - Доставка и монтаж на 
ИКТ за градския транспорт:  доставка и монтаж на 104 бр. 
електронно информационни табла /ЕИТ/, 57 бр. бордово оборуд-
ване за средствата (автобуси) от обществения градски транс-
порт както и изграждане на система за управление на градския 
транспорт, вкл. хардуер и софтуер изпълнение на информацион-
но-комуникационните технологии, които модернизират градския 
транспорт в Габрово.

доставчиЦи на автобуси и зарядни станЦии:

СОР Либхави ООД, Чехия – доставка на 3 броя 12 м. CNG авто-
буси.

Българска автомобилна индустрия ЕАД, гр. София – доставка 
на 8 броя 12 м. CNG автобуси.

ЧЕРИЪТ МОТОРС АД, гр. София – доставка на 3 броя 12 м. елек-
тробуси и 4 бр. зарядни станции.

изпълнение на Мерки за инфорМаЦия и коМуникаЦия

ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ ООД, гр. София

ПРО СИСТЕМ ЕООД, гр. София

одит на проекта

БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ – ОД ООД, гр. София
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Tази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-1.016-0003-С04 
„Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфи-
нансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при ни-
какви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



е част от Мрежата на градове - носители на наградите

европейска зелена столица
и европейски зелен лист

През 2020 година Габрово спечели 
екологичната награда на Европейската 

комисия – „Европейски зелен лист“ за 2021 г., с 
което стана единственият град от Централна 

и Източна Европа, носител на отличието. 

Наградата е присъдена след оценка от комисия 
на ГД Околна среда към ЕК в шест категории: 

Изменение на климата и енергийно представяне, 
Устойчива градска мобилност, Природа, биоразнообразие 

и устойчиво използване на земята, Качество на въздуха и 
шум, Отпадъци и кръгова икономика и Води. 

Предстои сключване на  „Споразумение на зелените градове“, 
с което участниците ще се ангажират дългосрочно да 

работят за постигане на  зелените политики, като 
планират и реализират и конкретни решения в 

тяхно изпълнение. 

изготвено по договор № BG16RFOP001-1.016-0003-C04 „Развитие на устойчив градски транспорт на град габрово“, осъществен 
с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от европейския съюз чрез 

европейския фонд за регионално развитие. 


