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Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 5 8

на Столичния общински съвет
от 17.12.2020 година
За промяна статута на въведените експериментални промени на
автобусни линии на масовия градски транспорт и оптимизиране на
транспортната схема на масовия градски транспорт, във връзка с
продължаващата епидемична обстановка и последствията от нея.
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 обществен
превоз на пътници с автобуси и на основание чл.21, ал.1, т.23 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. Считано от 01.01.2021 година приема постоянен статут на
автобусни линии № 90 и № 260 с частично променени маршрути, както
следва:
- № 90: (в посока гр. Бухово): от кръстовището бул. „Ботевградско
шосе“/ ул. „Буховско шосе“ продължава направо до ул. „Васил Левски“,
наляво по ул. „Васил Левски“, наляво по ул. „Юрий Гагарин“ и надясно по
ул. „Буховско шосе“ и по маршрута, двупосочно.
- № 260: посока кв. Горна баня: от спирка „Бул. Прага“ по маршрута
до кръстовището бул.“Прага“/бул. „Пенчо Славейков“, направо по ул. „Св.
Георги Софийски“, надясно по бул. „Акад. Ив. Е. Гешов“ и наляво по бул.
„Цар Борис III” по маршрута.
2. В срок до 31.03.2021 година се преустановява експлоатацията на
четирите нощни автобусни линии N1, N2, N3 и N4.
2.1. Възлага на „Център за градска мобилност“ ЕАД да представи в
срок до 28.02.2021 година предложения за оптимизация на маршрутите на
нощните линии на обществения транспорт.

3. Указва на зам.-кмет по Направление „Транспорт и градска
мобилност“ да създаде работна група за промяна на маршрута и
разписанията на нощните линии на обществения градски транспорт, която
да функционира със срок от 08.01.2021 година до 28.02.2021 година.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 25, точка 33 от дневния
ред, по доклад № СОА20-ВК66-10658/10.12.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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