СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, https://council.sofia.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 0 6

на Столичния общински съвет
от 21.07.2022 година
За въвеждане на нови и промяна в съществуващи линии от мрежата на
масовият градски транспорт.
На основание чл.17, ал.5, във връзка с ал.4, т.1 от Закона за
автомобилните превози, чл.8, ал.3 от Наредба № 2 от 15.03.2002 година за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и чл.21, ал.1,
т.25 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Дава съгласие считано от 15.09.2022 година и не по-късно от
31.10.2022 година за разкриване на експресни автобусни линии № 109 и
№ 110:
1.1. Автобусна линия № 109 (ж.к. „Лозенец“ - МС „Бизнес парк“):
1.1.1. Експлоатационни параметри:
1.1.1.1. Маршрут: от ж.к. „Лозенец“ (обръщателно колело басейн
„Спартак“), бул. „Черни връх“, Софийски околовръстен път (СОП). бул.
„Александър Малинов“, ул. „Самара“, ул. „д-р Атанас Москов“, бул.
„Александър Малинов“, по маршрута на А111 до кръгово на бул.Черни
връх и СОП. При движение по СОП не преминава през локалните платна
на пътна връзка с бул.“Симеоновско шосе“.
1.1.1.2. Приблизителен дневен пробег (км.) - 950.
1.1.1.3. Режим на работа - делничен/работен ден.
1.1.1.4. Време на работа - от 6:30 до 22:30 часа.
1.1.2. Разработване и внедряване на нова организация на движение
по маршрута на линия № 109 със съответните обслужващи спирки по бул.
„Черни връх“.
1.2. Автобусна линия № 110:
1.2.1. Експлоатационни параметри:

1.2.1.1. Маршрут: от кръстовището на Околовръстен път и бул.
„Братя Бъкстон“ до ул. „Тодор Каблешков“, ул. „Тодор Каблешков“, бул.
„България“, СОП, бул. „Александър Малинов“ (локално платно) ляво,
ул.“проф. Александър Теодоров-Балан“, дясно по ул. “св.Киприян“ до
объщателното колело на на А111, обратно до кръстовището на ул.“проф.
Александър Теодоров-Балан“ и бул.“Ал.Малинов“ по маршрута на А111
до СОП и кръстовището с бул. „Братя Бъкстон” до начална/крайна спирка.
Линията ще се движи извън локалните платна на СОП в участъка от
разклона за лифт „Симеоново“ до транспортен възел бул. „България“ и
СОП.
1.2.1.2. Приблизителен дневен пробег (км.) - 950.
1.2.1.3. Режим на работа - делничен/работен ден.
1.2.1.4. Време на работа - от 6:30 до 22:30 часа.
2. Дава съгласие считано от 01.09.2022 година и не по-късно от
30.09.2022 година за удължаване маршрута на електробусна линия Е73:
2.1. Маршрут: от ж.к. „Овча купел 2“ по бул. „Президент Линкълн“,
надясно по ул. „Монтевидео“, наляво по ул. „Боряна“, наляво по ул.
„Любляна“, надясно по бул. „Овча купел“, направо по бул. „Тодор
Каблешков“ само в тази посока, продължава по ул. „Костенски водопад“,
надясно по бул. „Гоце Делчев”, надясно по ул. „Хенрик Ибсен“, направо по
ул. „Сребърна”, ул. „Люба Величкова“, ул. „Атанас Дуков“, надясно по
бул. „Никола Вапцаров“, бул. „Пейо Яворов“, надясно по бул.
„Цариградско шосе“, надясно по ул. „Йерусалим”, надясно по бул.
„Цариградско шосе“ (локално платно по маршрута на Е84) до зарядна
станция „София Тех парк“ и продължава по бул. „Цариградско шосе“,
двупосочно.
2.2. Разработване и внедряване на нова организация на движение по
маршрута на линия Е73, включваща и съответните нови спирки по ул.
„Люба Величкова“.
2.3. Между спирки НПМГ „акад.Любомир Чакалов“ до „хотел
Плиска“ електробусна линия Е73 няма да спира на други съществуващи
спирки в отсечката, двупосочно.
2.4. Приблизителен дневен пробег
-делник (км.) - 2580
-празник (км.) - 1900
3. Отменя Решение № 232/22.04.2021 година и т.2 от Решение № 175/
24.03.2022 година на Столичен общински съвет, относно разкриване на
нова линия № 173.
4. Дава съгласие, считано от 01.09.2022 година и не по-късно от
30.09.2022 година, за частично изменение маршрута на елбусна линия Е60
- двупосочно преминаване по бул. „Никола Петков“ с отпадане от
досегашния маршрут движението на линията по ул. „Боряна“.

5. Дава съгласие да се преустанови експлоатацията на автобусна
линия № 65, считано от 01.09.2022 година, не по-късно до 30.09.2022
година.
6. Дава съгласие считано от 15.09.2022 година и не по-късно от
30.09.2022 година за частични промени в маршрута на автобусна линия
№ 69.
6.1. Удължава се маршрута на част от курсовете на автобусна линия
№ 69 до края на село Железница в обхвата на административната граница
на Столична община, включващо и обръщане посоката на движение на
съответното пътно колело в края на вилна зона „Ярема“.
6.2. Разработване и внедряване на нова организация на движение по
маршрута на линия № 69, включваща:
- посока София, автобусите да влизат в обръщателното колело
„Царева махала“ за обслужване на чакащите пътници;
- разкриване на нови спирки по удължената част от маршрута.
7. Дава съгласие, считано от 01.08.2022 година, да придобият статут
„по желание“ следните спирки за обслужване на обществения транспорт:
7.1. По маршрута на автобусна линия № 1 в участъка между
Софийски околовръстен път и сп. „Кокалянско ханче“.
7.2. По маршрута на автобусна линия № 3 в участъка от сп.
„Кокалянско ханче“ до сп. „ВЕЦ Пасарел“.
7.3. По маршрута на автобусна линия № 26 участъка между сп. „кв.
Гниляне“ и сп. „Хюндай България“.
7.4. По маршрута на автобусна линия № 27 в участъка между сп.
„с.Кътина” и сп. „Хюндай България“.
7.5. По маршрута на автобусна линия № 42 в участъка от сп. „ул.
Китка” до сп. „ул. Родина” и участъка от сп. „ул. Бор“ до сп. „ул.
Суходолски път“.
7.6. По маршрута на автобусни линии № 58 и 59 в участъка от сп.
„ул. Синята скала“ до сп. „Начало село Владая“.
7.7. По маршрута на автобусна линия № 63 в участъка между
Софийски околовръстен път и местност „Златните мостове“ - всички
спирки да придобият статут „по желание“, с изключение на двупосочна
спирка „кв. Бояна“ с кодове 0807 и 0808, и начални спирки с кодове 6567 и
1839.
8. Дава съгласие да се преустанови експлоатацията на четирите
нощни автобусни линии N1, N2, N3 и N4, линии № 45 и № 122 до
31.03.2023 г.
9. Получения пробег от въведените промени в организацията на
движение на линии № 109, 110, 73, 173, 60, 69 да бъде отразен в разчета за
икономическата рамка.
10. Възлага на Направление „Транспорт и градска мобилност“ при
Столична община и „Център за градска мобилност“ ЕАД да внедрят

описаните промени в маршрутните разписания за автобусни линии №
109,110, 73,173, 60 и 69.
11. „Център за градска мобилност“ ЕАД да извърши наблюдение на
пътникопотока по линии № 109, 110, Е73, 173, Е60 и 69 в период от 6
(шест) месеца от въвеждането им в експлоатация и да внесе данните до ПК
„Транспорт и пътна безопасност“ към СОС.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 21.07.2022 г., Протокол № 60, точка 70 от дневния ред,
по доклад № СОА22-ВК66-7958/15.07.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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