
Проекти и дейности  

на сдружението до момента 



Атракционно возене с ретротрамвай 

През 2012 г. организирахме атракционно возене с 
ретротрамвай за членовете на forum.gtsofia.info. Обиколката 
от два часа бе посетена от над 50 души, включително гости от 
чужбина. 



20 години тролейбусен транспорт - Пазарджик 
На 01-ви юни 2013, съвместно с Община „Пазарджик“ 
организирахме честването на 20 години тролейбусен транспорт в 
града. На честването кръстихме определения за музеен тролейбус 
Skoda 9Tr - „Божидар“, на името на спечелилото конкурса за 
детска рисунка дете. 



Преместване на старите трамваи на София на 
закрито в поделение „Трамкар“-София 

През юли 2013 г., със съдействието на „Столичен 
Електротранспорт“ ЕАД преместихме 5 трамвая от депо 
„Красна поляна“ на закрито в поделение „Трамкар“. Така 
трамваите ще са защитени от атмосферни влияния докато се 
осъществи възстановяването им. 



Парен атракционен влак на Родопската 
теснолинейка 

През март 2013, по заявка на гръцкия клуб на приятелите на 
железниците, заедно със  сдружение „ЖП моделисти“ 
организирахме атракционно пътуване от Септември до 
Велинград. 



Седмица на мобилността 2013 г. 

През септември 2013 г. участвахме в Европейската седмица на 
мобилността с работилница за изработка на модели на 
трамваи, тролейбуси и автобуси. 



Филм „Историята на трамваите в София“, част 
от поредицата „5 минути София“ 

През септември 2013 г. в Европейската седмица на 
мобилността, заедно с „Камен Во“ студио представихме 
филма „Историята на трамваите в София“ на бул. Витоша, в 
присъствието на възстановен в движение ретротрамвай. 



Студентски практики в Сдружението 

През 2014 г. , с любезното финансиране на ОП „Развитие на 
човешките ресурси“, проведохме студентски практики, в които 
студенти от ВТУ „Тодор Каблешков“ извършиха изследване на 
маршрутната схема и изготвиха доклади за подобряване на 
градския транспорт в града,които внесохме в Столична община. 



Съхранение на историческите автобуси на София  

През 2015 г. изпратихме писмо и организирахме среща със 
„Столичен Автотранспорт“ ЕАД, след която дружеството запази 
по един брой от исторически автобуси, изведени от 
експлоатация – Ikarus 280, Mercedes-Benz, Чавдар и др. През 
2017 г. започна възстановяването на Ikarus 280. 



Възстановяване на ретро трамвай „MAN-Siemens” 
553 за туристически информационен център 

На 1-ви декември 2015 г. представихме реставрирания с финансовата 
подкрепа на SIEMENS-България ретро трамвай „MAN-Siemens“ 553. Трамваят 
е финансиран по идея на сдружението и представена на компанията през 
2014 г. Реставрацията е извършена от „Столичен Електротранспорт“ ЕАД 



Програма „Европа“ на Столична община 
Проект „Зелените трамваи търсят своя дом“  

През 2016 г. спечелихме финансиране за проекта ни, който включва:  

• 3 пътувания с ретро трамвай и изработка на туристически маршрути за 
пътуване с трамвай в София; 

• Изложба в Градската градина за историята на трамваите в София; 

• Пътна карта за превръщане на депо „Клокотница“ в културен център с 
музей на градския транспорт; 

• Ден на отворените врати в депо „ Клокотница “  

Проектът се реализира в сътрудничество със сдружение „365“, Чешки 
културен център в София и „Столичен Електротранспорт“ ЕАД. 



Проект „Зелените трамваи търсят своя дом“ 
Ден на отворените врати в депо „ Клокотница “  



„Историческите тролейбуси на България“ 
Съхранение на български тролейбус DAC-Чавдар 
През 2017 г., изцяло от дарения на наши последователи, откупихме, 
преместихме от Перник в София и съхранихме в депо „Левски“ на „Столичен 
Електротранспорт“ ЕАД последният останал български тролейбус.  



КОНТАКТИ  

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДКРЕПАТА! 
 

За контакти:  
Тел.:  0897975614 

e-mail: office@bgtransport.org  
web: www.bgtransport.org  

www.trolleybus.bgtransport.org  
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