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до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ДО КЛ АД

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

Относно: Промяна на транспортното обслужване в кварталите ..Симеоново" и
„Драгалевци“ и ж.к. „Младост“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Водеща алтернатива на масовото придвижване в града с личен автомобил е
непрекъснатото развитие на бърз, достъпен, удобен и ефективен обществен градски
транспорт на територията на Столична община, което е предпоставка за:
- устойчиво намаляване на задръстванията в града и понижаване на вредните
емисии:
- подобряване мобилността и положителен ефект върху икономическата активност,
подпомагайки придвижването от/до работното място на служителите на фирми с
присъствено работно време:
- повишаване качеството на живот и повече възможности за битовия и културен
живот и туризма.
Периодично се извършват промени в маршрутната схема на столицата с цел нейното
оптимизиране. Това налага събиране на информация посредством провеждането на
наблюдения на съществуващото транспортно обслужване чрез засегнатите автобусни
линии, изготвянето на анализи и предлагане на решения.
В писмо per. № СОА22-ВК66-526/1 8.01.2022 год. от д-р Кристиан Кръстев - зам. кмет
на Столична община са направени предложения за подобряване транспортното обслужване в
кв. „Симеоново“. кв. „Драгалевци", ж.к. „София Парк“, ж.к. „Младост" и село Бистрица,
трансфера на пътници с линия № 314 с оглед осигуряване най-бърз достъп до
метрополитена и превоза на пътници до природен парк Витоша, въз основа на
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предоставени резултати от аналитичната система, подадени сигнали от жители в
посочения регион, отчетени натоварвания от нововъведената преброителна система в
превозните средства, които са разгледани от членовете на Постоянната комисия по
транспорт и пътна безопасност при Столичен общински съвет.
Съгласно приетото Становище от редовно заседание на Постоянната комисия по
ТПБ на СОС. проведено на 04.02.2022 год. се подкрепят предложенията, относно промяна
организацията на .движение и експлоатацията на автобусни линии № 68. 69. 70. 98. 113 и
314. както следва:

1. Разкриване на нова автобусна линия № 68:
1.1. Маршрут: от спирка ..Зоопарка", ул. ..Сребърна“, бул. ..Черни връх", кв.
..Драгалевци", кв. „Симеоново" до крайна спирка за автобусна линия № 67 (разположена
на бул. „Симеоновско шосе" при ул. ..Витошки езера"), двупосочно.
1.2.
Внедряване на разписания, осигуряващи:
- режим на работа - делничен ден:
- интервал на движение - 30 минути:
- синхронизиране движението в общия участък с автобусна линия № 98 и
осигуряване интервал на движение от 15/16 мин. целодневно.
1.3. Нова организация на движение за крайна спирка на автобусни линии № 67 и №
68 в кв. ..Симеоново" (разположена на бул. ..Симеоновско шосе" при ул. „Витошки
езера").
2. Внедряване на нови разписания за линия № 98 (си. Зоопарка - бул. „Черни връх" кв. „Драгалевци” - кв. „Симеоново" - е. Бистрица — с. Железница - крайна спирка
„кметство Железница”) за:
2.1. Делничен ден:
- интервал на движение от 26 до .30 минути, при досегашни от 18 до 22:
- синхронизиране движението с линия № 69 в участъка с посока от село Железница
до с. Бистрица, където е възможно:
- синхронизиране движението с линия № 68 в участъка с посока от кв. „Симеоново"
до Зоопарка.
2.2. Предпразник/празник:
- интервал на движение от 20/21 минути, при досегашни 27/28:
- брой обслужващи автобуси - 5 коли, при досегашни 4 коли през деня.

3. Внедряване на синхронизирани разписания за линии № 68 (спирка „Зоопарка" кв. „Симеоново") и № 98 (си. Зоопарка - с. Железница) с автобусна линия № 64 (си.
„Зоопарка" - Център по хигиена) с осигурени интервали на движение в обшият им
участък:
3.1. С посока от МС „Витоша" до кв. „Драгалевци”, съответно:
3.1.1. Делничен ден - от 8 минути.
.3.1.2. Предпразник/празник- 11 мин.
3.2. Между кв. „Драгалевци" и кв. „Симеоново”:
3.2.1. Делничен ден - от 15 минути, при досегашни 18-22.
3.2.2. Предпразник/празник - от 20/21 мин. при досегашни 27/28.

4. Внедряване на ускорени разписания за автобусни линии № 69 (НСБАЛ по
онкология - м. Царева махала) и № 70 (НСБАЛ по онкология - с. Плана) при запазени
експлоатационни показатели и подобрен интервал на движение с постигнато ускорение до
6 минути в предпразник/празник за линии № 69 и №70.
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5. По линии № 68 и № 98 да се движат автобуси с действащи рампи за обслужване
на хора в неравностойно положение (нискополови) и оборудвани с климатик/климатроник
за целогодишно осигуряване на необходимата температура в пътническите салони.
6. Обединяване на автобусни линии № 113 (ж.к. ..Младост 1" - бл. 480 жж.
..Младост 4“) и № 314 (ж.к. „Младост 1“ - с. Бистрица) под № 314 с промени в трасето в
ж.к. ..Младост” и съответните маршрутните разписания:
6.1. Нов маршрут: от с. Бистрица по досегашния маршрут на линия № 314 до МС
..Бизнес парк” (на ул. ..Д-р Атанас Москов”). надясно но ул. ..Самара“, наляво по ул.
..Филип Аврамов” до МС ..Александър Малинов“ (на бул. .Ал. Малинов“) и по маршрута
си до обръшателно колело ..ж.к. Младост 1”. двупосочно.
6.2.
Внедряване на разписания:
6.2.1. Делничен ден:
- интервал на движение - 13/14 - 18- 13/14 - 25/26 мин., при досегашните 16/1726/27-16/17-37/38.
- синхронизирани с движението на автобусна линия № 213 (ж.к. ..Младост 4" - пл.
Централна гара) в общия им участък.
6.2.2. Предпразник/празник: интервали на движение - 20 мин., при досегашните
25/26.
Предвид изложеното, 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 г. 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, предлагаме Столичен общински съвет да вземе решение,
съгласно приложения проект.

Приложение: Проект на Решешиг на Столичен общински съвет.

С уважение,

Д-Р КРИСТИАН KPW
ЗАМЕСТНИК-КМВЯ/
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КАРЛОС КОНТРЕЬм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПКТПБСОС
ЗАФИР ЗАРКОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПКТПБСО0

Съ! ласували:
Директор Дирекция .. I раиспорт". И. I Ihwoqb
11ачалиик отдел .. ГД". Светла Арабалжие^а Л
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СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОЕКТ!

Р Е 111 Е Н И Е №

на Столичен общински съвет
от .........
2022 година

За промяна на транспортното
„Драгалевци" и ж.к. „Младост"

обслужване

в

кварталите

..Симеоново"

и

На основание чл. 17. ал. 5 във връзка с ал. 4. т. I от Закона за автомобилните превози,
чл. 8. ал. 3 от Наредба № 2 от 15.03.2002 год. 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

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ :

1. Дава съгласие, считано от 08.03.2022 год.. да се променят показателите на
маршрутните разписания за следните автобусни линии:
1.1. Да се разкрие нова автобусна линия № 68:
1.1.1. Маршрут: от спирка ..Зоопарка“, ул. ..Сребърна", бул. ..Черни връх“, кв.
„Драгалевци“, кв. „Симеоново“ до крайна спирка за автобусна линия № 67 (разположена на
бул. „Симеоновско шосе“ при ул. „Витошки езера"), двупосочно.
1.1.2.
Да се внедрят разписания, осигуряващи:
- режим на работа - делничен ден:
- интервал на движение - 30 минути:
- синхронизиране движението в общия участък с автобусна линия № 98 и осигуряване
интервал на движение от 15/16 мин. целодневно.
1.1.3. Да се въведе нова организация на движение за крайна спирка на автобусни
линии № 67 и № 68 в кв. „Симеоново“ (разположена на бул. „Симеоновско шосе“ при ул.
„Витошки езера“).
1.2. Да се внедрят нови разписания за линия № 98 (сп. Зоопарка - бул. „Черни връх“ кв. „Драгалевци“ - кв. „Симеоново“ - с. Бистрица - с. Железница - крайна спирка „кметство
Железница“) за:
1.2.1. Делничен ден:
- интервал на движение от 26 до 30 минути;
- синхронизиране движението с линия № 69 в участъка с посока от село Железница до
с. Бистрина, където е възможно:
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- синхронизиране движението с линия № 68 в участъка с посока от кв. ..Симеоново“
до Зоопарка.
1.2.2. Предпразник/празник: интервал на движение от 20/21 минути:
1.3. Да се внедрят синхронизирани разписания за линии № 68 (спирка ..Зоопарка" - кв.
..Симеоново") и № 98 (сп. Зоопарка - с. Железница) с автобусна линия № 64 (сп.
..Зоопарка" - Център по хигиена) в общият им участък, където е възможно за делник,
предпразник/празник.
1.4. Да се внедрят ускорени разписания за автобусни линии № 69 (НСБАЛ по
онкология - м. Царева махала) и № 70 (НСБАЛ по онкология - с. Плана).
1.5. Линии № 68 и № 98 да се обслужват от автобуси с действащи рампи за
обслужване на хора в неравностойно положение (нископодови) и оборудвани с
климатик/климатроник за целогодишно осигуряване на необходимата температура в
пътническите салони.
1.6. Да се обединят автобусни линии № 113 (ж.к. ..Младост 1“ - бл. 480 ж.к. ..Младост
4“) и № 314 (ж.к. ..Младост 1" - с. Бистрица) под № 314 с промени в организацията на
движение в ж.к. ..Младост" и съответните маршрутни разписания:
1.6.1. Маршрут: от с. Бистрица но досегашния маршрут на линия № 314 до МС
..Бизнес парк" (па ул. .Д-р Атанас Москов"). надясно по ул. ..Самара", наляво по ул.
..Филип Аврамов" до МС ..Александър Малинов" (на бул. ..Ал. Малинов") и по маршрута
си до обръщателно колело ..ж.к. Младост I". двупосочно.
1.6.2.
Разписания:
1.6.2.1. Делничен ден:
- интервал на движение - 13/14 - 18- 13/14 - 25/26 мин.
- синхронизирани с движението на автобусна линия № 213 (ж.к. ..Младост 4" - пл.
Централна гара) в общия им участък.
1.6.2.2. 11редпразник/празник: интервали на движение - 20 мин.
1.7. Получения! пробег от въведените промени в организацията на движение на
автобусни линии № 68. 69. 70. 98. 113 и 314 да бъде отразен в разчета за икономическата
рамка.

2.
Възлага на:
2.1. ..Център за градска мобилност" ЕАД да внедри описаните промени в
маршрутните разписания за автобусни линии № 68, 69, 70, 98, 113 н 314.
2.2. ..Център за градска мобилност" ЕАД и дирекция ..Управление и анализ на
графика" при CO да внедрят нова организация за движение на автобусни линии № 67 и №
68 в крайна спирка в кв. ..Симеоново" (разположена на бул. ..Симеоновско шосе" при ул.
..Витошки езера").
11астояшото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на
2022 г.. Протокол №
от
2022 г. и е
подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичен
общински съвет:

Юрист от администрацията
на Столична община: л /
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