СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 1 8

на Столичния общински съвет
от 24.09.2020 година
За оптимизиране транспортната схема на масовия градски транспорт
(МГТ) поради въвеждане в експлоатация на първия участък /метростанция
“Красно село“ - метростанция „Хаджи Димитър“/ от третия лъч на
столичното метро, продължаващата епидемиологична обстановка и
последствията от нея, както и други необходимости.
На основание чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните превози и чл.8,
ал.1, ал.3 и ал.4 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 на основание чл.21, ал.1, т.18 и ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.4, ал.1
от Наредба на Столичен общински съвет за именуване и преименуване на
общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на
територията на Столична община

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. Приема промяна в маршрута на тролейбусна линия № 8, считано
от 01.10.2020 год., при съответните експлоатационни показатели:
- Маршрут: от жк. „Гоце Делчев“ по действащия маршрут до
кръстовище бул. „Васил Левски“/ бул. „Цар Освободител“, направо по бул.
„Васил Левски“ до площад „Сточна гара“, обратен завой на кръговото
кръстовище на площад „Сточна гара“ и по бул. „Васил Левски“ по
маршрута до жк. „Гоце Делчев“.
- Експлоатационни показатели:
- разстановка (брой коли) - делник 6-5-6-2,
• Предпразник и празник 3-3-3-2;
интервали на движение (мин.)
- делник 13/14-17-14/15-36/37,

• Предпразник и празник 26-26-26-40;
2. Разкрива нова тролейбусна линия № 3, считано от 01.10.2020
година, при съответните експлоатационни показатели:
- Маршрут: от депо „Надежда“ - надлез Надежда - бул. „Княгиня
Мария Луиза“ - ул. „Опълченска“ - бул. „Ген. Н.Скобелев“ - НДК - бул.
„Васил Левски“ - бул. „Цар Освободител“ - бул. „Цариградско шосе“ УМБАЛ „Св. Анна“ и обратно: УМБАЛ „Св.Анна“ - бул. „Цариградско
шосе“ - бул. „Цар Освободител“ - бул. „Васил Левски“ - бул. „Патриарх
Евтимий“ бул. „Ген. Н.Скобелев“ и по маршрута до депо „Надежда“
- Експлоатационни показатели:
- разстановка (брой коли) - делник 4-3-4-2,
• предпразник и празник 3-3-3-2;
- интервали на движение (мин.) - делник 23/24-30-23/24-48/49,
• предпразник и празник 26-26-26-49/50.
3. Приема следните експлоатационни показатели на тролейбусна
линия № 5, считано от 01.10.2020 год.:
- разстановка (брой коли) - делник 9-8-9-2, 12-10-12-4;
• предпразник и празник 4-4-4-2; 6-6-7-3;
4. Приема частична промяна в маршрута на автобусна линия № 90,
считано от 01.10.2020 год., при съответните експлоатационни показатели:
- Маршрут: от АП „Малашевци“ по маршрута до кръстовище ул.
„Васил Кънчев“/бул. Владимир Вазов“, надясно по бул. „Владимир Вазов“
до ул. „Острово“ (връзка с метростанция „Хаджи Димитър“), наляво по ул.
„Тодорини кукли“ и надясно по ул. „Александър Екзарх“ и по маршрута до
гр. Бухово, двупосочно
- Експлоатационни показатели:
- разстановка (брой коли) - 5-4-5-2,
- интервали на движение (мин.) -26-32/33-26-63.
5. Разделя автобусна линия № 21/22 на две линии № 21 и № 22,
считано от 01.10.2020, със съответните експлоатационни показатели:
5.1. Автобусна линия №21:
- Маршрут: Централна ж.п. гара - с. Войнеговци (двупосочно)
- Експлоатационни показатели:
- разстановка (брой коли) - делник 3-3-3-2;
• предпразник/празник 2-2-2-1;
- интервали на движение (мин.) - делник 35/36-34/35-37-45/46,
• предпразник/празник 50-50-50-95.
5.2. Автобусна линия № 22:
Маршрут:: Централна гара - с. Подгумер/Болницата/ Централна гара
- с.Подгумер
- Експлоатационни показатели:
- разстановка (брой коли) - делник 3-3-3-2;

• предпразник/празник 2-2-2-1;
- интервали на движение (мин.) - делник 35/36-34/35-37-45/46,
• предпразник/празник 50-50-50-95.
5.3. Допълнителният пробег в размер на 50 932,010 км. за периода от
01.10.2020 година до 31.12.2020 година да се включи в утвърдената
икономическа рамка с корекция в рамките на допустимата стойност (+/5%).
6. Приема частична промяна в маршрута на автобусна линия № 102 в
посока към ж.к. „Овча купел 2“ - след кръстовището ул. „Св. Наум“ - бул.
„Черни връх“ - бул. „Арсеналски“ продължава в обособеното тролейбусно
трасе по бул. „Арсеналски“, при ул. „Борис Пожаров“ (в района на
бившето трамвайно обръщателно колело на линия № 6) по основното
пътно платно на бул. „Арсеналски“ и по маршрута си.
7. Дава съгласие, считано от 01.11.2020 год. до 31.03 за всяка
следваща година, автобусна линия № 63 да извършва целогодишно три
курса в делничен ден до м. „Златните мостове“, като часовете са в
зависимост от сезона. При неблагоприятни атмосферни условия, съгласно
кодовете на Национален институт по метеорология и хидрология за
потенциално опасно време (жълт, оранжев, червен), оперативно да се
преустановява експлоатацията на линията.
Считано от 01.04 до 30.09. на съответната година, всички курсове на
автобусна линия № 63 да се извършват до м. „Златните мостове“, като
часовете са в зависимост от сезона.
7.1. Дава съгласие, считано от 01.10.2020 година до 31.10.2020
година всички курсове на автобусна линия № 63 в делничен ден да са до
м.“Златните мостове“. При неблагоприятни атмосферни условия, съгласно
кодовете на Национален институт по метеорология и хидрология за
потенциално опасно време (жълт, оранжев, червен), оперативно да се
преустановява експлоатацията на линията.
8. Дава съгласие, считано от 01.10.2020 год. автобусна линия № 66 да
работи целогодишно по маршрут Зоопарка - х. Морени делничен ден и да
извършва три курса до хотел „Морени“, като часовете са в зависимост от
сезона. При неблагоприятни атмосферни условия, съгласно кодовете на
Национален институт по метеорология и хидрология за потенциално
опасно време (жълт, оранжев, червен), оперативно да се преустановява
експлоатацията на линията. Последният курс на автобусна линия № 66 от
х.“Морени“ посока Зоопарка да бъде в 19:30 часа.
9. Закрива автобусна линия № 306 (ж.к. „Младост-2“ - ул. „Шипка),
считано от 01.10.2020 год.
10. В срок до 31.12.2020 год. се преустановява експлоатацията на
четирите нощни автобусни линии N1, N2, N3 и N4.

11. Разкрива автобусни спирки на градския транспорт, считано от
01.10.2020 год., както следва:
11.1. За автобусни линии № 69 и 70, двупосочна на ул. „Бистришко
шосе“ между спирки „Пречиствателна станция“ и „Моста на Банишка
река“;
11.2. За автобусна линия № 63 на територията на природен парк
„Витоша“:
- двупосочна в района на разклона за м. Бялата вода;
- двупосочна при детски стационар „Белите брези“;
- двупосочна със статут “по желание“ при „Музей на мечката“.
11.3. За автобусна линия № 118, двупосочна „Паметника с. Яна“ на
ул. „Ботевградско шосе“ в района на кръстовищата с ул. „Никола
Вапцаров“ и ул. „Христо Смирненски“ в с. Яна;
11.4. За автобусна линия № 90 (град Бухово - АП „Малашевци“):
• в посока гр. Бухово:
- с код 1862 „Ул. Васил Кънчев“ на бул. „Владимир Вазов“,
съществуваща за тролейбусна линия № 1 и автобусни линии № 78 и 79;
- нова спирка на ул. „Тодорини кукли“ на 40.00 метра след левия
завой от бул. „Владимир Вазов“.
• в посока АП „Малашевци“:
- с код 2214 „Ул. Тодорини кукли“ на ул. „Тодорини кукли“ след
левия завой от ул. „Александър Екзарх“, съществуваща за автобусна линия
№ 120;
- с код 0166 „143 ОУ“ на ул. „Тодорини кукли“, съществуваща за
автобусна линия № 120;
- с код 2107 „Хипермаркет Била“ на бул. „Владимир Вазов“,
съществуваща за тролейбусна линия № 1 и автобусни линии № 78 и 100;
- нова спирка на ул. „Васил Кънчев“ на 60.00 метра след левия завой
от бул. „Владимир Вазов“.
11.5. За тролейбусна линия № 7:
- на изместената спирка с код 1344 „ПК Спартак“ в обособеното
тролейбусно трасе в посока към ж.к. „Гоце Делчев“;
- на изместена спирка с код 0396 „Хотел Хилтън“ на ул. „Проф.
Фритьоф Нансен“ след ул. „Любен Каравелов“ в посока към ж.к. „Люлин
3,4“;
- двупосочна с кодове 0399 и 0400 „Хотел Хилтън“ в обособеното
тролейбусно трасе на бул. „Черни връх“ при кръстовището с бул. „Евлоги
и Христо Георгиеви“;
- двупосочна с кодове 1324 и 1325 „Хотел Хемус“ в обособеното
тролейбусно трасе на бул. „Арсеналски“ при кръстовището с бул. „Черни
връх“;

- еднопосочна спирка с код 0647 „ПК Спартак“ в обособеното
тролейбусно трасе на бул. „Арсеналски“ при ул. „Борис Пожаров“ в посока
ж.к. „Люлин 3,4“.
11.6. За автобусна линия № 102 в посока ж.к. „Овча купел 2“:
- на спирка в обособеното тролейбусно трасе с код 1325 „Хотел
Хемус“;
- на спирка в обособеното тролейбусно трасе с код 1344 „ПК
Спартак“;
- на изместената спирка с код 1344 „ПК Спартак“ от основното пътно
платно на бул. „Арсеналски“ в обособеното тролейбусно трасе в посока
към ж.к. „Гоце Делчев“.
11.7. За автобусни линии № 29 и № 30 еднопосочна спирка в с.
Балша в посока центъра на селото на ул. „Иван Н. Денкоглу“ преди ул.
„Връплина“.
12. Дава съгласие, считано от 01.10.2020 год. да се измести спирка:
- за автобусна линия № 94 и тролейбусна линия № 7 с код 0396
„Хотел Хилтън“ на ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ напред след
кръстовището ул. „Любен Каравелов“ в посока към ж.к.“Люлин 3,4“.
- За тролейбусна линия № 7 и автобусна линия № 102 с код 1344 „ПК
Спартак“ в обособеното тролейбусно трасе в посока към ж.к. „Гоце
Делчев“.
13. Дава съгласие, считано от 01.10.2020 год. да се закрият спирки:
13.1. За автобусна линия № 102 с код 2328 „Хотел Хемус“ на бул.
„Арсеналски“ след кръстовището с бул. „Черни връх“ в посока ж.к. „Овча
купел 2“;
13.2. За автобусна линия № 90 да се закрие спирка с код 2217 „Ул.
Тодорини кукли“ на ул. „Александър Екзарх“ след ул. „Тодорини кукли“ в
посока бул. „Владимир Вазов“.
14. Преименува автобусни спирки на градския транспорт:
14.1. На двупосочна с кодове 1737 и 1738, като имената на
спиркознаците да се променят от „ПГ по текстил и моден дизайн“ , с името
спирки „Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“;
14.2. На двупосочна с кодове 1736 и 1739, като имената на
спиркознаците да се променят от „ПГ по текстил и моден дизайн“, с името
спирки „Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“;
14.3. На спирка с код 0582 (крайна/начална спирка „ж.к. Борово“),
като имената на спиркознаците да се променят от „ж.к.“Борово““, с името
спирка „кв. Манастирски ливади - запад“.
14.4. На двупосочна с кодове 2107 и 2108, като имената на
спиркознаците да се променят от „Хипермаркет Била“, с името спирки
„Метростанция Хаджи Димитър“;

14.5. На спирка с код 0303, като имената на спиркознаците да се
променят от „Бул. Владимир Вазов“, с името спирка „Метростанция
Хаджи Димитър“.
15. Възлага на „Център за градска мобилност“ ЕАД в срок до
01.12.2020 година да извърши наблюдение и преброяване на пътниците
след промените по тролейбусни линии 3, 5, 7, 8 и автобусни линии 21, 22 и
90.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 20, точка 6 от дневния ред,
по доклад № СОА20-ВК08-8457/3/16.09.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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