Историческите тролейбуси на България
Да запазим тролейбусната история на България

Инициатива на Сдружение „Градски транспорт и
инфраструктура“ в сътрудничество със „Столичен
Електространспорт“ ЕАД

ЗА ИНИЦИАТИВАТА:

Реставриран тролейбус Skoda 14TR, Пилзен.
Снимка: zk.plzensketrolejbusy.cz

Кампанията „Да запазим тролейбусната история на България“ е инициатива на
Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“, в сътрудничество със
„Столичен Електротранспорт“ ЕАД за откупуване, реставрация и пускане в
движение на исторически тролейбуси, които са част от историята на градовете
в България.

ЗА ИНИЦИАТИВАТА:

На този етап кампанията
цели сформирането на
парк от 5 исторически
тролейбуса,
които
да
бъдат
откупени,
реставрирани и пуснати в
експлоатация,
като
движещи
се
музейни
експонати
по
ретро
линия, която да се движи
в уикендите, в празнични
дни
и
да
бъде
туристическа атракция в
София.

Ретро тролейбуси в Москва

ЗА ИНИЦИАТИВАТА:
Подобни
атракционни
трамвайни и тролейбусни
линии
са
част
от
ежедневието на редица
градове
като
Прага,
Виена,
Залцбург,
Брюксел,
Будапеща,
Москва, Ванкувър, Дейтън
и др.
С нарастването на броя
на туристите в София,
особено на тези, които
посещават града през
уикендите, това е една
отлична възможност за
нова
и
интересна
туристическа
атракция,
която допълнително да
повиши
интереса към
столицата.
Снимки на филм в реставриран тролейбус Skoda 9TR, Пилзен.

ИДЕЯТА:

През годините тролейбусите са навлизали в сърцето на самия център на
София. Преминавали са през пл. Александър Невски и около Народния
театър. Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“ планира да
възроди старите линии в гр. София като ги превърне в атракция както за
чужденци, така и за столичани. За осъществяването на тази инициатива е
необходима реставрация на 5 тролейбуса, като в различни комбинации 3 от
тях ще обслужват атракционната линия.

ЛИНИЯ № 13:
Днес контактната мрежа е
премахната на повечето
места,
но
все
пак
съществуващата,
дава
възможност
за
една
интересна обиколка:
Дължина на Обиколката:
13,5 км.
Времетраене: 69 мин.
Интервал: 23 мин.
Цена на билет: 2,50 лв.
Период на активност:
25.03 – 15.11

Маршрут: пл. Сточна гара - по бул. Васил Левски,
бул. Патриарх Евтимий, бул. Скобелев, ул.
Опълченска, ул. Охрид и ул. подп. Калитин до
Надлез Надежда. От Надлез Надежда – по ул.
Скопие, бул. Кн. Мария Луиза, ул. Опълченска, бул.
Скобелев, тунел НДК, бул. Васил Левски, ул. Георги
С. Раковски и бул. Сливница до Сточна гара.

ТРОЛЕЙБУСИТЕ

DAC-Чавдар 317 ETr – 118
Година на производство: 1989 г.
Максимален брой пътници: 156
Максимална скорост: 60 км/ч
Врати: 4 бр.
Статус: Съхранен
Необходими средства реставрация:

125 000 лв.
Необходимо време за реставрация:

Около 9 месеца
DAC-Чавдар 317 ETr – 118 е единственият серийно произвеждан тролейбус от
„Чавдар България“, Ботевград. В началото на 2017 г. беше проведена
мащабна спасителна операция по закупуване и транспортиране на
тролейбуса от гр. Перник в гр. София. Понастоящем DAC-Чавдар се намира в
депо „Левски“, където очаква да бъде осъществено неговото реставриране.

ЗиУ-682В – 1028
Година на производство: 1987 г.
Максимален брой пътници: 100
Максимална скорост: 65 км/ч
Врати: 3 бр.
Статус: Съхранен
Необходими средства реставрация:

80 000 лв.
Необходимо време за реставрация:
Около 6 месеца
В България са доставени значителен брой тролейбуси от този модел в периода 1986 –
1990 г. Приблизителната бройка доставени е около 200. В София те са се експлоатирали
между 1987 г. и 2000 г. Конкретно този тролейбус е пристигнал в Стара Загора през
1987 г . Бил е в редовна експлоатация до ноември 2015 г. Тогава е откупен от
„Столичен Електротранспорт“ ЕАД за музеен експонат и е транспортиран в София.

SKODA 14Tr06 – 1002/1502
Година на производство: 1985 г.
Максимален брой пътници: 100
Максимална скорост: 65 км/ч
Врати: 3 бр.
Статус: Съхранен
Необходими средства реставрация:

90 000 лв.
Необходимо време за реставрация:
Около 6 месеца

Тролейбусът е съхранен за музеен.
Пристигнал първо в София през
1985 г. и е обслужвал предимно
линия 9. През 1987 г. е предаден в
гр. Стара Загора където остава в
редовна експлоатация до ноември
2015 г.

General Motors Company – Brown Boveri & Cie Company
(GMC-BBC) HR150G – 152
Година на производство: 1982 г.
Максимален брой пътници: 100
Максимална скорост: 60 км/ч
Врати: 2 бр.
Статус: Не е съхранен
Необходими средства за закупуване
и реставрация: 49 810 лв.
Необходимо време за реставрация:
Около 3 месеца
Тролейбусът е образец за съвременните
електромобили със своята олекотена
алуминева конструкция. Той е част от
единствена
партида
от
100
броя
тролейбуси, произведени през 1981 и 1982
г. за град Едмънтън, Канада, върху шасито
на General Motors – „New Look”. Фасонът на
този
модел
е
световно
известен,
благодарение на филмът „Скорост”.
От него в Европа има само още една
бройка в тролейбусния музей в гр.
Сандтофт (Великобритания).

SKODA 9ТrHT28 – 06
Година на производство: 1980 г.
Максимален брой пътници: 100
Максимална скорост: 60 км/ч
Врати: 3 бр.
Статус: Не е съхранен
Необходими средства за закупуване
и реставрация: 105 000 лв.
Необходимо време за реставрация:
Около 9 месеца
Пеещите тролейбуси. Така ги запомнят
софиянци. Емблематичен модел за София до
края на 80-те години на 20-ти век. В града,
своето битие са изживели 395 броя от този
модел, като последните доставени от тях са
били
с
тиристорно
управление.
То
произвежда силния меден „напев“, който им
донася прозвището. Те се движат до 2014 г.
в гр. Пазарджик, когато са заменени от
новите украински тролейбуси ЛАЗ. В
последствие са продадени на фирма за
скрап.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕКЛАМА

За
дарител,
подпомогнал
съхраняването и реставрирането на
цяло превозното средство ще се
постави специална рекламна табела,
съобразена с интериора.

При
частично
подпомагане
за
възстановяване на тролейбус, може
да бъде поставена външна или
вътрешна реклама на специално
указани
места
в
превозното
средство.

ЗА НАС:

Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура” е неправителствена организация
в обществена полза, регистрирана от професионалисти и любители на градския
транспорт и инфраструктурата. Ние популяризираме градския транспорт, като средство
за масов превоз на пътници, чрез изследвания и решения на множеството проблеми в
сектора, както и при изграждането и поддръжката на инфраструктурата в градовете.
Популяризирането на историческите тролейбуси, трамваи и автобуси е ключ към изграждането на положителен образ на услугата сред малки и големи жители и гости на София.

ДРУГИ ИНИЦИАТИВИ
Реставриране на трамвай MANSiemens, с помощта на SiemensБългария,
за
туристически
информационен център;

ДРУГИ ИНИЦИАТИВИ

•

Програма „Европа“ на Столична община –
„Зелените трамваи търсят своя дом“ – изследва
възможностите за трансформиране на депо
„Клокотница“ в културен център с музей на
градския транспорт;

•

Преместване на историческите трамваи на София
на закрито, с помощта на „Столичен
Електротранспорт“ ЕАД

•

Участие в проекта RAIL4SEE за интегриране на
градския с жп транспорта;

•

Удължение на автобус 314 от жк Младост до с.
Бистрица. Бъдещо продължаване от жк Младост
до жк Експериментален и кв. Горубляне.

ПАРТНЬОРИ

Столична община

ОП „Туризъм“

Медиите за нас:

ДНЕВНИК:

Сдружение ще реставрира и ще пусне в движение пет
исторически за София тролейбуса

OFFNEWS:

Спасяват ретро тролеи, ще стават атракцион в центъра на
София

BTV:

Нов живот за стари тролеи: Ентусиасти искат да ги
превърнат в атракция

КОНТАКТИ

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДКРЕПАТА!
За контакти:
Тел.: 0897975614
e-mail: office@bgtransport.org
web: www.bgtransport.org

