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Д-Р КРИСТИАН КРЪСТЕВ- ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА CO
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ЗАФИР ЗАРКОВ- ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПКТПБСОС

Относно:

Подобряване транспортното обслужване на кварталите/жилищни
комплекси „Обеля". „Надежда". „Иван Вазов", „Манастирски ливади”. „Борово". ..Гоце
Делчев”. „Красно село". „Стрелбище“ (разположени в обсега на бул. „България") с
осигуряване на лесен и удобен достъп до административната част на центъра, мстролиния
1 (МС „Сердика"), пл. „Св. Неделя”. Лъвов мост

УВАЖАЕМИ ГОСПОДНИ ГЕОРГИЕВ,
Общественият транспорт играе изключително важна роля за социалноикономическото развитие на градовете. Добре организираният и редовен обществен
транспорт е изключително важна предпоставка за нормалното функциониране на живота в
столицата. Значението на пътническия транспорт за развитието на града има социален,
икономически, екологичен и културен аспект.
Една от основните политики на Столична община е да осигури регулярен и
надежден транспорт чрез създаване на оптимални връзки и висока координация между
различните видове градски транспорт, гарантираща сигурност, скорост и комфорт по
време на пътуване.
В изпълнение на проект: "Интегриран столичен градски транспорт - фаза 1Г по
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 „Реконструкция на трамваен релсов
път по бул. "Цар Борис 111" - от трамвайно ухо "Княжево" до трамвайно ухо "Съдебна
палата" със заповед № СОА21-РД95-598/09.12.2021 год.. изменена със заповед № СОА22РД95-23/05.02.2022 год. на кмета на CO е въведена временна организация на движението,
наложена заради поетапното извършване на строителните дейности на трамвайния релсов
път в обхвата па пл. „Македония".
За времето от 10.12.2021 год. до очаквано за началото на м. март 2022 год. с
промени/закрит маршрути са трамвайни линии № I. № 4. № 5. № 6. № 7. № 8 и №10. както
следва:
Докладът се издава в 2 (два) орт инални екземпляра - един за подателя (за класиране в УАСО) и 1
(един) за получателя и се изпраща на хартиен носител на адресата.

1. Трамвайна линия № 1 спряна от експлоатация.
2. Трамвайна линия № 4 - маршрут (в посока бул. ..Никола Петков"): от кв.
..Орландовци” по действащия маршрут до кръстовище ул. ..Козлодуй” - бул. ..Княгиня
Мария Луиза", надясно по бул. ..Княгиня Мария Луиза”, Централна гара, наляво по бул.
..Христо Ботев”, площад ..Възраждане”, надясно по бул. ..Александър Стамболийски",
наляво но бул. „Константин Величков”, бул. „Възкресение", бул. „Никола Мушанов". бул.
„Овча купел” и надясно по бул. „Цар Борис III” по маршрута до бул. ,.Никола Петков",
двупосочно.
3. Трамвайна линия № 5 - с маршрут: от кв. „Княжево" до трамвайно обръщателно
колело „Бр. Бъкстон", двупосочно.
4. Трамвайна линия № 6 (в посока ж.к. „Иван Вазов"): от жж. „Обеля 2" по
действащия маршрут до кръстовище бул. „Христо Ботев" - бул. „Княгиня Мария Луиза",
нанраво по бул. „Княгиня Мария Луиза", бул. „Витоша", надясно по ул. „Алабин" и
наляво пред площад „Македония" по бул. „Христо Ботев" до ж.к. „Иван Вазов",
двупосочно:
5. Трамвайна линия № 7 (в посока кв. „Манастирски ливади-запад"): от МС „Хан
Кубрат" по действащия маршрут до кръстовище бул. „Христо Ботев" - бул. „Княгиня
Мария Луиза", нанраво по бул. „Княгиня Мария Луиза”, бул. „Витоша", надясно по ул.
„Алабин" и наляво пред плошад „Македония" по бул. „Христо Ботев" до кв.
„Манастирски ливади-запад”, двупосочно.
6. Трамвайна линия № 8 - с маршрут (в посока център): от ж.к. „Люлин 5" но
маршрута до кръстовище бул. „Александър Стамболийски" - ул. „Антим I" (площад
„Възраждане"), през площад „Възраждане" наляво по маршрута на трамвайна линия № 3
до бул. „Христо Ботев", бул. „Христо Ботев". Централна гара и наляво по бул. „Княгиня
Мария Луиза" до надлез „Надежда" (крайна станция на трамвайна линия № 1).
двупосочно:
7. Трамвайна линия № 10 (в посока МС „Витоша"): от ж.к. „Западен парк” по
действащия маршрут до площад „Възраждане”, през площад „Възраждане" наляво по
маршрута на трамвайна линия № 3. бул. „Христо Ботев". Централна гара, надясно по бул.
„Кн. Мария Луиза”, бул. „Витоша", наляво по ул. „Алабин" и надясно по ул. „Граф
Игнатиев" по маршрута до МС „Витоша", двупосочно:
През периода на въведени ie временни организации бяха извършени огледи на място,
събрана и анализирана информация oi аналитичните системи във връзка е временните
маршрути на трамвайни линии № 6 и № 7 по ул. „Алабин" и бул. „Кн. М. Луиза" към
крайни станции.
Предвид създадената временна организация на движението, в Столична община
постъпиха множество сигнали от граждани е искане за запазване трасето на трамвайни
линии № 6 и № 7 през централната градска част, а именно - бул. „Кн. Мария Луиза". бул.
„Витоша", ул. „Алабин", пл. „Македония", двупосочно.
С представените в настоящият доклад нови директни връзки и актуализирани
разписания ще осигурим лесен и удобен достъп до административната част на центъра,
метролиния 1 (МС „Сердика"), пл. „Св. Неделя". Лъвов .
С оглед подобряване условията за пътуване с градския транспорт и проведен анализ
па пътно-транспортната обстановка в посочените райони, предлагаме следната промяна в
организацията на движение на столичния трамваен транспорт и съответните маршрутни
разписания, както следва:

1. Трамвайна линия № 7: Запазва се маршрута на трамвайна линия № 7 от ж.к.
„Манастирски ливади" до метростанция ,. Хан Кубрат" с преминаване през бул. „Христо
Ботев".
2. Създава се нова трамвайна линия № 27 с маршрут: трамваите да се движат по
маршрута на трамвайна линия № 7 от ж.к. „Манастирски ливади" до площад
„Македония", надясно по ул. „Алабин", наляво по бул. „Витоша", направо по бул. „Кн.
Мария Луиза" до надлез „Надежда".
Докладът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра - един за подателя (за класиране в УАСО) и 1
(един) за получателя и се изпраща на хартиен носител на адресата.

3. Разписанията за трамвайни линии № 7 и № 27 да осигурявал синхронизирано
преминаване в натоварената отсечка между площад ..Македония“ и ж.к. ..Манастирски
ливади“ с интервали в общия им участък от 4 минути във върха. 5/6 минути през деня и 13
минути при ношно движение.
4. Трамвайна линия № 1: След приключване на ремонтните дейности с цел
подобряване на обслужването и създаването на нови транспортни връзки на жителите от
ж.к. .. Иван Вазов" да се промени маршрута на линията както следва: от ж.к. ..Иван
Вазов“ до площад „Македония“, надясно по ул. „Алабин”, наляво по бул. ..Витоша“,
направо по бул. „Княгиня Мария Луиза“ до Централна автогара с преминаване
еднопосочно по ул. „Струга“ и обратно по маршрута си. Запазват се интервалите на
движение и броя обслужващи коли на линията.
5. Трамвайна линия № 6: Като единствена в момента транспортна връзка на
жителите в ж.к. „Иван Вазов“ с централна градска част и важна функция в кварталите
..Обеля" и „Надежда“, да се внедри разписание за линия № 6 през деня с интервали на
движение от 14/15 минути, при досегашни 20.
6. Внедряване на синхронизирани разписания за трамвайни линии № 11 и № 12.
както и за трамвайни линии № 12 и № 18 в съответните им общи участъци на движение.
Предвид изложеното, на основание по аналогия с 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 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси и чл. 21. ал. I. т. 25 и ат. 2 от Закопа за
местното самоуправление и местната администрация, предлагаме Столичен общински
съвет да вземе решение, съгласно приложения проект.
Приложение: Проект на Решение па Столичен общински съвет.

С уважение,
д-р кристиан KpigrEil
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА £

КАРЛ ОС КОНТРЕРА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПКТПБСОС
ЗАФИР ЗАРКОВ

Съгласу вали:
Директор Дирекция ..Транспорт”. И. IIukojoi
Началник отдел ..ТД". Светла Арабаджиева |

Докладът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра един за подателя (за класиране в У АСО ) и 1
(един) за получателя и се изпраща на хартиен носител на адресата.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОЕКТ!
Р Е Ш Е II И Е №
на Столичен общински съвет
от ...........
2022 година

За подобряване транспортното обслужване на кварталите жилищни комплекси
..Обеля ". ..Надежда", ..Иван Вазов", „Манастирски ливади", „Борово". „Гоце Делчев".
„Красно село". „Стрелбище" (разположени в обсега на бул. „България") с осигуряване на
лесен и удобен достъп до административната част на центъра, метролиния 1 (МС
„Сердика"), пл. ,.Св. Неделя ". Лъвовмост

По аналогия с чл. 17. ал. 5 във връзка с ал. 4. т. 1 от Закона за автомобилните превози
и чл. 8. ал. 3 01 Наредба № 2 от 15.03.2002 год. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване па обществени превози на пътници с автобуси и на
основание чл. 21. ал. 1. т. 25 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ :

1. Дава съгласие, считано от 08.03.2022 год. но не по-късно от 15.03.2022 год. да се
променят организацията на движение на столичния трамваен транспорт и съответните
маршрутни разписания, както следва:
1. Трамвайна линия № 7: да се промени маршрута - запазва се маршрута на линия №
7 от ж.к. ..Манастирски ливади" до метростанция .. Хан Кубрат“, с преминаване през бул.
..Христо Ботев“.
2. Създава се нова трамвайна линия № 27 с маршрут: трамваите да се движат по
маршрута на трамвайна линия № 7 от ж.к. ..Манастирски ливади" до площад ..Македония“,
надясно по ул. ..Алабин“, наляво по бул. ..Витоша“, направо по бул. ,,Кн. Мария Луиза” до
надлез ..Надежда".
3. Да се внедрят разписания за трамвайни линии № 7 и № 27, които да осигуряват
синхронизирано преминаване в участъка между площад ..Македония” и ж.к. ..Манастирски
ливади" с интервали в общия им участък от 4 минути във върха. 5/6 минути през деня и 13
минути при нощно движение.
4. Трамвайна линия № 1: Да се промени маршрута - от ж.к. ..Иван Вазов" до площад
..Македония", надясно по ул. ..Алабин", наляво по бул. ..Витоша", направо но бул. ..Княгиня
Мария Луиза" до Централна автогара с преминаване еднопосочно по ул. ..Струга“ и
обратно по маршрута си. със запазване интервалите на движение и броя обслужващи коли.

Докладът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра: за класиране в УАСО и за адресата.

5. Трамвайна линия № 6: Да се внедри разписание за движение на трамваите през
деня с интервали от 14/15 минути.
6. Да се внедрят синхронизирани разписания за трамвайни линии № 11 и № 12. както
и за трамвайни линии № 12 и № 18 (в съответните им общи участъци на движение) в
рамките на разчетения пробег.
7. Полуденият пробег от въведените промени в организацията на движение на
трамвайни линии № 1, 6, 7, 11, 12, 18 и 27 да бъде отразен в разчета за икономическата
рамка.
2. Възлага на дирекция ..Транспорт” при Столична община и ..Център за градска
мобилност" ЕАД да внедрят описаните промени в маршрутните разписания за трамвайни
линии № 1, 6, 7,11,12,18 и 27.

Настоящо
зо решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на
2022 г.. 1 (ротокол №от
2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател па Столичен
общински съвет:
/...................... /

Юрист от администрацията
на Столична община:
/

Докладът се издава в 2 (два! оригинални екземпляра: за класиране в У АСО и за адресата.

