
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № ….
на Столичен общински съвет

от …………... 2020 година

ОТНОСНО: Експериментална промяна на маршрут на автобусна
линия №73 на обществения транспорт

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 5 от Закона за
автомобилните превози, чл. 8, ал. 3 и ал. 4 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 автобуси,

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема нов експериментален маршрут на автобусна линия №73 и
увеличение на броя превозни средства, при следните експлоатационни
показатели:

Маршрут: ж.к. Овча купел 2 - бул. Президент Линкълн - бул. Монтевидео
- ул. Боряна - ул. Любляна - бул. Овча купел - бул. Тодор Каблешков - ул.
Костенски водопад - бул. Гоце Делчев - ул. Хенрик Ибсен - ул. Сребърна -
ул. Люба Величкова - ул. Атанас Дуков - бул. Никола Вапцаров - бул. Пейо
Яворов - бул. Цариградско шосе - ул.Проф. Петър Мутафчиев - спирка
УМБАЛ Св. Анна (1196) и обратно.

Експлоатационни показатели:
разстановка (брой коли) - делник: 10-8-10-4 и празник: 7-7-7-4
интервал на движение (минути) - делник: 12-15-12-27 и празник: 18-18-18-
27



2. Считано от 01.03.2020 година възлага експериментална промяна на
маршрута на автобусна линия №73 за срок от 01.03.2020 година до
28.02.2021 година;

3. Възлага на “Център за градска мобилност” ЕАД да извърши преброяване
на пътниците за 9 /девет/ месечен период и до 01.01.2021 година да
представи пред СОС данните със съответния анализ.

Настоящото решение е прието на ……… заседание на Столичния общински
съвет, проведено на ……….. 2020 година, Протокол № ….. от ………. 2020 година
и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет …………………………………………..
(ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)

___________________________________________________________________
(Само за предложения по чл. 68, ал. 1 и 2 с вносител кмета на СО, както и в случаите по чл. 68,

ал. 4)

Юрист от администрацията на СО:  …………….………………………………………
(Име, фамилия, длъжност)


