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З А П О В Е Д 
№ РД-1150 

гр. Смолян, 21.12.2017 г. 

На основание чл. 44, ал.1,т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с провеждане на 
новогодишните празници по случай Новата 2018г. и с цел осигуряване на  обществен 
транспорт за гражданите и гостите на община Смолян, след 24:00часа на 31.12.2017г. 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
1. Да се осигури допълнителен градски транспорт за желаещите да посетят 

Новогодишните тържества в нощта на 31.12.2018г.  
2. Обслужването на гражданите, желаещи да посетят тържествата да става по  

график, като автобусите  се  движат по маршрути с начални  часове както следва: 
- Автогара Смолян – Каптажа – кв. Петровица – с начален час на тръгване 23:30ч.,  
на 31.12.2015г. от Автогара Смолян, превозвач „Орфей експрес” ООД, автолиния 
№3 
- Влахово – Петровица – ул. „Коста Аврамиков” – Автогара Смолян –  с начален 
час на тръгване 00:45ч. и 01.45 ч. на 01.01.2018г., от Влахово, превозвач Мегатранс, 
автолиния №2 
- Автогара Смолян – ул. „Коста Аврамиков” – кв. „Петровица„  с начален час на 
тръгване 01:30ч. и 02.30ч. на 01.01.2018г. от Автогара Смолян, превозвач Мегатранс, 
автолиния №2  - интервал – 30мин. 
-Устово – ул. ”Коста Аврамиков” – „ Каптажа”   с начален час на тръгване 00:30ч. и 
01.30 ч. и 02.30 ч. на 01.01.2018г. от Устово, превозвач – „Рожен експрес„ АД – 
автолиния №1 – интервал 30 мин. 
- „Каптажа“ – ул. “Коста Аврамиков“ - Устово   с начален час на тръгване 01:00ч.,  
02.00 ч. и 03.00 ч. на 01.01.2018г. от „Каптажа“, превозвач – „Рожен експрес„ АД – 
автолиния №1 – интервал 30 мин. 

3. Движението на масовия градски транспорт да продължи до 03:00 часа на 
01.01.2018 г.  
 Препис от настоящата заповед да се изпрати до Директора на ОД МВР – 
Смолян – Старши комисар Н. Димов, за осъществяване на контрол по заповедта , на 
превозвачите „Орфей експрес „ООД и „Рожен експрес” АД, консорциум 
„Мегатранс”- за изпълнение. 
 Настоящата заповед да бъде оповестена чрез официалният сайт на община 
Смолян  за сведение на гражданите и гостите в града. 
 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Момчил Николов  – 
секретар на община Смолян. 

 
Николай Мелемов 
Кмет на община Смолян 

 


