
 

 

 

 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  

ОТ НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

Относно: Промяна на градската транспортна схема за обслужване на 

населението.  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

   

 

 Общественият транспорт на пътници се осъществява по утвърдени транспортни 

схеми  - общинска (  градска и междуселищна),  областна и републиканска.  

Съгласно изискванията на чл. 8 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и 

реда за утвърждаването на транспортни схеми за обществен превоз на пътници, в 

правомощията на   Общинския съвет са в утвърждаване на маршрутните разписания от 

общинската транспортна схема за осигуряващи нормално предвижване с масов 

транспорт  на територията на града и общината. 

 Със Заповед №РД -1258/26.11.2019 г. е назначена  комисия, в изпълнение на 

разпоредбите на чл. 8 ал.1 и 2 от Наредба № 2 със задача да обсъди  промени 

маршрутните разписания по утвърдената транспортна схема . 

 Обсъдените промени са съобразени с възникнала потребност от транспортно 

обслужване по две направления и налага корекция в маршрутните разписания на две 

основни градски линии, а именно  

 № 16 с маршрут към момента Станевска – 7 ОУ. Доказана е транспортната 

необходимост и са разработени и утвърдени нови маршрутни разписания, съгласно 

потребностите на пътуващите . Маршрута на автобусна линия № 16 се променя както 

следва: Станевска – спирка EVN.Най-голямата група пътуващи е  по този маршрут е от 

това направление . Има открит още един курс, което ще осигури връщането на 

работещите по домовете след работа. 

 Маршрутна линия № 31 е с редактиран маршрут, като са за взети под внимание 

следните фактори: разрастването на гробищен парк „Беклийца“ и увеличеният пътнико-

поток по направлението, както и множеството запитвания от страна на гражданите, за 

удължаване на маршрута и осигуряване на достъп от двата входа на гробищен парк 

„Беклийца“. Основният пътнико-поток на тази линия са възрастни самотни хора. 

 

 При подготовка на процедурата са спазени изискванията на Наредба №2 

/15.03.2002г за условията и реда за актуализация на транспортната схема. 

Като се има предвид гореизложеното, на основание чл.27, ал.3 от ЗМСМА, 

предлагам Общинският съвет да вземе следните решения за промени в транспортната 

схема. 

 

 

 



РЕШЕНИЯ: 

 На основание чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, ал. 3 

от Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, утвърждава 

промени в транспортната схема на община Смолян, приета с Решение № 

424/21.04.2010г. на Общински съвет Смолян, както следва:  

1. Основна градска основна автобусна линия № 16 Станевска  - Спирка 

ЕVN 

 Маршрут: Станевска – Автогара Смолян – Военно окръжие – Кино „Дружба“ – 

Здравец – Планетариум –Нов център - Болница- Спирка EVN 

 В обратна посока: Спирка EVN – Болница- Нов център – Планетариум – 

Здравец – Военно окръжие – Автогара Смолян - Станевска 

Еднопосочна дължина : 5.2 

Времепътуване: 15 мин. в  едната посока 

Брой курсове двупосочно: Два курса дневно 

Брой автобуси на линия: 1 броя автобуси   /клас I,  II и А/ съгласно чл. 37 т. 1 

от Наредба 2/15.03.2002г. 

Разписание: Приложение № 1 към докладната записка 

 

2. Основна градска автобусна линия № 31 Гробищни паркове в кв. Райково 

и гр. Смолян 

 

Маршрут : Бункера – Аврамиковска – ОКС- Горно Райково- Болница – Нов център 

– Планетариум- Здравец- Военно окръжие – х-л “Соколица“ – Каптажа- х-

л“Соколица- Автогара- Военно окръжие  - Гробищен парк 1- ПГИ- Гробищен парк 

2- Престой – Гробищен парк -2 – ПГИ – Гробищен парк 1 – Кино дружба – Здравец 

– Планетариум – Нов център – Болница – Горно Райково- ОКС – Бункера – 

Аврамиковска – Гробищен парк „Райково“- Престой   – Гробищен парк „Райково“- 

Аврамиковска – Бункера – ОКС – Болница - Нов център- Планетариум –Здравец- 

Военно окръжие – Автогара – Каптажа  

Еднопосочна дължина : 36 км 

Времепътуване: 67мин.   

Брой курсове двупосочно: 1 брой само в събота  

Брой автобуси на линия: 1 броя автобус   /клас I,  II и А/ съгласно чл. 37 т. 1 от 

Наредба 2/15.03.2002г. 

Разписание: Приложение № 2 към докладната записка 
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