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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  

ОТ НИКОЛАЙ   МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

Относно: Промяна на междуселищната транспортна схема  за обслужване 
на населението по направление Смолян – Турян и обратно.  

 

 

 

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 трайно решаване на транспортно 

обслужване по направление : 

 Смолян  -  Турян от общинската транспортна схема, междуселищна линия. 

 Промяната е обусловено от силно редуцираният пътнико – поток, което прави 

линията нерентабилна.  

 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:  

 

Междуселищна автобусна линия Смолян – Турян - Смолян 

 Маршрут: Автогара Смолян – кв. Станевска - Турян 

 В обратна посока: Турян – кв. Станевска – Автогара Смолян. 



Еднопосочна дължина : 12 

Времепътуване: 23 мин. в  едната посока 

Брой курсове двупосочно: 2  

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

от Наредба 2/15.03.2002г. 

Разписание:  
Особености на линията : Изпълнява се понеделник и петък 

През периода 1 април до 1  ноември и събота и неделя  

От 1 април до 1 ноември автобуса тръгва в 17:50 от Автогара Смолян и 

18:15 от Турян 

От Смолян - 8:30, 15:30 

От Турян – 9:00, 16:00  

 

      

ВНОСИТЕЛ:/П/ 

Николай Мелемов 

Кмет на Община Смолян 

 

  


