
                                  

 

Проект "Зелените трамваи търсят своя дом" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична 

община Програма Европа 2016 от сдружение "Градски транспорт и инфраструктура" 

 

ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНИ ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ТРАМВАЙНО ДЕПО „КЛОКОТНИЦА“ И 

ВТОРО ТЕМАТИЧНО ПЪТУВАНЕ С ИСТОРИЧЕСКИ ТРАМВАЙ ПО  

ПРОЕКТ „ЗЕЛЕНИТЕ ТРАМВАИ ТЪРСЯТ СВОЯ ДОМ“ 

 

Изпълнението на ден на отворените врати на депо „Клокотница“ по проект „Зелените 

трамваи търсят своя дом“ е част от дейност 5 на проекта. 

Изпълнението на две тематични пътувания по проект „Зелените трамваи търсят своя дом“ 

е част от дейност 4 на проекта.  

Съгласно плана за изпълнение на проекта провеждането на деня на отворените врати на 

депото и второто тематично пътуване е предвидено да се осъществят едновременно, в рамките на 

един ден. 

В изпълнение на посочения план на 17 септември 2016 г. се проведе ден на отворените 

врати на трамвайно депо „Клокотница“ и второ тематично пътуване. Организацията за 

провеждането на двете мероприятия включваха: 

1. Съвместна подготовка между партньорите по проекта; 

2. Организация на деня на отворените врати 

3. Разработване на тематичен маршрут за второто пътуване; 

4. Изпращане на прес-съобщение към медиите; 

5. Подготовка на материали за деня на отворените врати и пътуването (брошури, банери) 

6. Провеждане на ден на отворените врати и тематично пътуване; 

7. Списък на участниците; 

8. Изпращане на прес-съобщение за проведени ден на отворените врати и второ тематично 

пътуване; 

9. Оценка на резултатите от проведения ден на отворените врати и второ тематично 

пътуване; 

10. Медиен мониторинг. 
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По-долу са описани дейностите и резултатите от всеки етап от провеждането на ден на отворените 

врати на депо „Клокотница“ и второ тематично пътуване. 

1. Съвместна подготовка между партньорите по проекта: 

На 15 юни 2016 г. бе проведена среща между партньорите по проекта, на която бе взето 

решението второто тематично пътуване по проекта да се проведе на 17 септември, като в същия 

ден бъде проведен и ден на отворените врати на трамвайно депо „Клокотница. В подготовката 

активно участие имаше сдружение 365. През месец юли, август и септември (в изпълнение на 

дейност 1 на проекта) беше извършена координация между партньорите, както и Столичен 

електротранспорт ЕАД (като собственик на историческите мотриси) и Столична дирекция 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ (собственик на исторически пожарен 

автомобил), с оглед успешната подготовка за провеждане на двете мероприятия. 

2. Организация за деня на отворените врати 

Организацията започна с адресиране на писмо за съгласуване на провеждането на ден на 

отворените врати в депо „Клокотница“ с дирекция „Сигурност“ на Столична община. Изпратено бе 

писмо на 29.07.2016 г., в което бяха описани всички събития, които трябваше да се проведат в 

рамките на деня на отворените врати. Събитията бяха както следва: 

- Пътуване с ретро трамвай по предварително определен маршрут; 

- Изложение на трамваи и автобуси в трамвайното депо; 

- Състезание за деца с надбягване на трамвайна мотриса (в контекста на 

домакинството на София като Европейска столица на спорта 2018 и насърчаването на младежта да 

спортува). 

За организирането на последната инициатива – състезанието за деца с надбягване на 

трамвайна мотриса, бе получено разрешение както от дирекция „Сигурност“ на СО, така и заповед 

към СДВР за въвеждане на временна организация на движението в рамките на 10 мин. в района 

на депото. Сдружението предложи надбягването да се проведе по западното платно на бул. 

Мария Луиза в участък с дължина 100 м между ул. Козлодуй и Лъвов мост. Стартът беше 

предложен с начало 11.05 ч. (след преминаване на трамваите по линии 4 и 12, спиращи на ул. 

Козлодуй в 11.03 ч; следващо преминаване на трамвай посока центъра е в 11.15 ч по линия 18). 

Преди началото на старта ще бъде необходим 1 час за подготовка на трасето, в който час по 

възможност движението на автомобили трябва да бъде спряно. Движението на трамваите по 

редовните линии на градския транспорт нямаше необходимост да бъде прекъсвано. За 

гарантиране на безопасността на участниците трамвайната линия щеше да бъде оградена със 
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сигнална лента от инициаторите, разположена на 3 метра от оста на трамвайното трасе, по което 

ще се движи трамвая. Историческият трамваят, който участва в състезанието развива ниска 

скорост, като ще бъде използван за атракция и няма да има за цел да „спечели“ състезанието. 

След приключване на състезанието трамвайната мотриса качи победителите и направи обиколка 

на София. Останалите участници ще могат да посетят депото и да разгледат представените на 

място трамвайни мотриси и автобуси. 

Програма на мероприятието: 

10.00 ч – откриване на ден на отворените врати на трамвайно депо „Клокотница“ 

10.15 ч – посрещане на официалните гости, кратък брифинг 

10.45 ч – изпращане на историческия трамвай от депо „Клокотница“, с който ще се 

извърши състезанието и обиколките на София 

11.05 ч – 11.10 ч – провеждане на състезание по надбягване на деца с историческа 

трамвайна мотриса (след предварително записване, до 30 участника) 

11.15 ч – потегляне на мотрисата със спечелилите деца от пл. Лъвов мост и обиколка на 

София 

12.15 ч – потегляне на втора група желаещи да се возят на исторически трамвай от 

трамвайната спирка на ул. Козлодуй за обиколка на София 

13.15 ч – потегляне на трета, последна, група желаещи да се возят на исторически трамвай 

от трамвайната спирка на ул. Козлодуй за обиколка на София 

14.15 ч – посрещане в депото на историческия трамвай обиколил София с три групи 

15.00 ч – закриване на деня на отворените врати на депо „Клокотница“. 

3. Разработването на тематичния маршрут за второто пътуване започна с избора на 

исторически трамвай, с който да бъде осъществено. Наличните възстановени мотриси в парка на 

„Столичен електротранспорт“ ЕАД са: 

- Трамвайна мотриса МАН-Сименс № 92 от 1935 г., възстановена през 1999 г.; 

- Трамвайно ремарке Кардалев № 501 от 1928 г., възстановено през 2000 г.; 

- Трамвайна мотриса Сименс № 35 от 1924 г., възстановена през 2010 г. 

С оглед на очаквания голям интерес към събитието отново бе избрано пътуването да се 

осъществи със състав мотриса МАН-Сименс № 92 от 1935 г. и ремарке Кардалев № 501 от 1928 г. 
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Работата по разработването на маршрута започна в началото на м. август, като основен 

фокус бе връзката между трамваите и историята на София. Целта ни беше да представим 

универсален маршрут, който може да бъде практикуван редовно. В тази връзка кръстихме 

маршрута „Сердика“, а движението на трамвая бе следното: Трамвайно депо Клокотница – 

Централна жп гара – ул. Струга – пл. Лъвов мост – Халите – пл. Св. Неделя – Съдебна палата – ул. 

Алабин – пл. Гарибалди – пл. Славейков – ул. Граф Игнатиев – УАСГ – пл. Журналист – ул. Граф 

Игнатиев – Съдебна палата – пл. Македония – бул. Христо Ботев – пл. Централна гара и обратно. 

Описанието на маршрута бе изпратено на 11 септември на сдружение 365, с което се 

предостави възможност за подготовка на екскурзовода. Описанието на маршрута е неразделна 

част от доклада по дейност 4 за разработените трамвайни маршрути. 

 

4.   Изпращане на прес-съобщение към медиите 

В изпълнение на мерките за координация и управление на проекта подготовката на прес-

съобщението включваше одобрение от страна на координатора на Програма Европа 2016. 

Съобщението беше одобрено на 9 септември 2016 г., а на 14 септември беше изпратено по имейл 

до предварително идентифицирани медии (БНТ, БНР, НоваТВ, БиТиВи и др.) 

 

5. Подготовка на материали за деня на отворените врати и пътуването (брошури, банери) 

Успешната реализация на мащабно събитие, каквото бе и денят на оторените врати на 

трамвайно депо „Клокотница“ изисква предприемането на редица мерки и подготовката на 

съответните материали. 

Преди всичко, наличието на 2 трамвая, едно ремарке, един автобус и една пожарна кола 

налага всеки един от тях да бъде подготвен за представяне пред публика. С тази цел всяко 

превозно средство за деня на отворените врати бе екипирано с информация за историята му. Това 

гарантираше, че посетителите не само ще могат да видят и да се докоснат до превозното 

средство, но и да научат нещо за историята му. 

Фокусът върху трамваите бе абсолютно закономерен, именно поради тази причина бяха 

изработени и отпечатани брошури, които се раздаваха по време на деня на отворените врати и в 

трамвайната мотриса, движеща се по маршрут „Сердика“.  

За трамвайното депо и трамваите бяха изработени и отпечатани два банера, които 

показваха историята и настоящето на сградата и превозните средства.  
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Подкрепа получихме и от организаторите на Европейската седмица на мобилността, които 

предоставиха изработено пано, с което можеха да се снимат всички желаещи. 

От Центъра за градска мобилност предоставиха рекламни материали за седмицата на 

мобилността и също участваха с банери. 

Най-голяма подкрепа получихме от столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита 

на населението“, които осигуриха за деня на отворените врати шест-осен пожарен автомобил 

Татра 815. 

Не на последно място, любител на историческите автобуси ни осигури за деня на 

отворените врати исторически междуградски автобус Mercedes-Benz O302-11R. 

6. Провеждане на ден на отворените врати и тематично пътуване 

Денят на отворените врати в депо Клокотница започна с живо предаване от мястото за 

сутрешния блок на БНТ1. Малко преди 10 ч депото бе отворено за посетители, които вече се 

събираха и нетърпеливо очакваха да влязат и да разгледат изложените трамваи, автобуса и 

пожарната кола. Малки и големи в продължение на 5 часа влизаха и разглеждаха депото и 

превозните средства.  

Поради голямото количество посетители нямаше как да бъде организирано поименно 

вписване на участниците. За целта колега от сдружението записваше влизащите, като на края на 

деня на отворените врати беше преброил около 350 възрастни и над 150 деца! От тези 150 деца 

между 50 и 60 бяха ученици от 48 ОУ, които бяха доведени от преподавателите си в рамките на 

часа на класния.  

В 11 ч се проведе надбягването между трамвайната мотриса и желаещи да премерят 

силите си. Момче на 5 години спечели надбягването и по-късно беше наградено с Грамота и 

подарък – комлект за бадминтон. 

След състезанието препълнената историческа мотриса обиколи София по маршрута 

„Сердика“ и отново върна посетителите пред депо Клокотница. Последваха още две обиколки по 

маршрута, като имаше значително количество желаещи да се повозят. По време на пътуването 

екскурзовод от сдружение 365 разказваше за историята на местата, покрай които преминаваше 

трамвая и акцентираше на възможностите за достъп до тях с обществен транспорт. 

Междувременно за децата в депото беше организиран конкурс за детска рисунка. Всяко 

дете можеше да представи своето виждане за трамваите, тролейбусите или автобусите на 

градския транспорт. 

В последните два часа на деня на отворените врати депото беше посетено от заместник 

кмета по транспорта на Столична община, директора на ЦГМ и общински съветници. Заедно с тях 
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бе проведена среща, на която коментирахме бъдещето на депото и възможностите за 

трансформирането му в културен център с музей на градския транспорт. 

Денят на отворените врати на депо Клокотница премина в рамките на 5 часа, запечатани 

от обективите на редица репортери, журналисти, фотографи и любители на историята и градския 

транспорт. Част от тях са представени на интернет страницата на проекта „Зелените трамваи 

търсят своя дом“. 

7. Списък на участниците 

Поради характера на мероприятието не бе предвидена възможност за вписване на всеки 

участник. За целта колега от сдружението записваше влизащите, като на края на деня на 

отворените врати беше преброил около 350 възрастни и над 150 деца! От тези 150 деца между 50 

и 60 бяха ученици от 48 ОУ, които бяха доведени от преподавателите си в рамките на часа на 

класния. Над 60 души участваха в пътуванията с историческия трамваен състав по маршрут 

„Сердика“. 

8. Изпращане на прес-съобщение за проведената кръгла маса 

След провеждането на пътуването беше изготвено прес-съобщение, което след одобрение 

от координатора на Програма Европа, бе разпространено до медиите. 

9. Оценка на резултатите от проведения ден на отворените врати и второ тематично 

пътуване 

Най-добър начин за придобиване на представа за резултатите от проведения ден на 

отворените врати и второто тематично пътуване може да бъде получен от снимките от събитието. 
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10. Медиен мониторинг 

Провеждането на срещата беше отразено от множество електронни печатни медии, радиа 

и телевизии, както следва: 

Дата Заглавие Медия 

13.09.2016 Проектът "Зелените трамваи търсят своя 

дом“ 

BNR.bg 

17.09.2016 Ден на отворените врати в трамвайното 

депо 

БНТ 
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17.09.2016 Ще има ли София музей на транспорта? БНТ 

17.09.2016 Предстоящи събития в страната за 17 

септември 

Focus-news.net 

16.09.2016 ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ДЕПО 

КЛОКОТНИЦА 

Citybuild 

17.09.2016 Ден на отворените врати на депо 

Клокотница в София 

Simeonslavchev.bg 

17.09.2016 Ден на отворените врати на депо 

Клокотница 

Allevents.in 

17.09.2016 Трамвайно депо „Клокотница“ Дневник 

17.09.2016 Трамвайно депо "Клокотница" отвори врати 

за посетители 

Bulphoto.bg 

17.09.2016 Ден на отворените врати на депо 

Клокотница 

Heyevent.com 

17.09.2016 17 септември – България в снимки Fakti.bg 

17.09.2016 Въвежда се временна организация на 

движението във връзка с провеждането на 

ден на 

отворените врати на депо „Клокотница 

Focus-news.net 

17.09.2016 Трамвайно депо "Клокотница" отвори врати 

за посетители (снимки) 

DataBG 

16.09.2016 Безплатни музеи и концерти в кварталите за 

празника на София 

24chasa.bg 

16.09.2016 Предстоящи събития в страната Cross.bg 

17.09.2016 ТРАМВАЙНО ДЕПО "КЛОКОТНИЦА" ОТВОРИ 

ВРАТИ 

Dartsnews.bg 

17.09.2016 Трамвайно депо "Клокотница" отвори врати 

за посетители (снимки) 

Novini.bg 

 



                                  

 

Проект "Зелените трамваи търсят своя дом" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична 

община Програма Европа 2016 от сдружение "Градски транспорт и инфраструктура" 

Проведеният ден на отворените врати на трамвайно депо „Клокотница“, съвместно с 

второ тематично пътуване с исторически състав от парка на „Столичен електротранспорт“ ЕАД 

показа потенциала пред трансформирането на депото в културен център с музей на градския 

транспорт. Жителите и гостите на града искаха да се възползват в максимална степен от достъпа 

до депото и да го разгледат. Ограничения, свързани с осигуряването на безопасност за здравето и 

живота на посетителите, не дадоха възможност да бъде отворено цялото депо. Така слънчевият 

часовник, дървените павета, красивите ферми, леарната и други интересни места в депото не бяха 

видяни, макар за съществуването им да бе загатнато. 

Депото е ценен актив с голяма историческа стойност в ръцете на Столична община. В 

рамките на проекта „Зелените трамваи търсят своя дом“ се опитахме да го покажем на възможно 

най-много жители и гости на града. Така докоснали се веднъж до него те ще имат желанието да го 

видят още и още пъти. Трансформирането му е неизбежно. Въпрос остава функцията, която ще 

изпълнява и дали ще може всеки да влезе и да се докосне до забележителната му архитектурна и 

инженерна структура. От сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“ считаме, че 

трансформацията в културен център с музей на градския транспорт ще даде тази възможност и 

всеки жител ще може да намери нещо за себе си в депото. Нашето предложение срещна 

подкрепата на посетителите, част от които успяха да си представят мястото възстановено с 

музейни трамвайни мотриси и автобуси.  

Акцентът на излизането на трамвайната мотриса от депото е не по-малко важен. По този 

начин направихме връзката между депото, мотрисите и града. Депото е отворено за мотрисите и 

те чакат да бъдат прибрани в него, за да могат отново да започнат да излизат от него, вече като 

атракционни трамваи.  

Посредством деня на отворените врати и второто тематично пътуване екипът на 

сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“ показа потенциала за интегрирането на 

забележителностите на града. За гарантирането на устойчивост на постигнатите резултати ние 

осъществяваме постоянна връзка с представители на Столична община и Столичния общински 

съвет, както и ОП Туризъм.  

Настоящият доклад е неразделна част от изпълнението на проект „Зелените трамваи 

търсят своя дом“. 

Изготвил: инж. Цанко Симеонов, ръководител на проекта 

Дата: 19.09.2016 г., София 


