
 

 

 

Проект за актуализиране и промяна на маршрутните разписания и маршрутите на 

автобусни линии №5 и №8 от допълнителния вътрешноградски транспорт от  

Общинската транспортна схема на Община Пловдив и разширение на общинската 

транспортна схема и  на територията на Община Марица, на основание чл.17, ал.8 от 

Закона за автомобилните превози. 

  

         Правно основание: чл. 21, ал. 1, т. 13, т. 25 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.17, ал.1 и ал.4, 

т.1 и чл. 20, ал. 1 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 с автобуси 

 

 

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

    УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

      На 14.09.2021 година бе проведено заседание на Комисията, назначена със заповед 

№ 21ОА2165 от 06.08.2021 г. на Кмета на Община Пловдив на основание чл.8 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 с автобуси. 

       С писмо от община Марица изх.№92-01-120/19.05.2021 година е постъпило 

искане за разширение на автобусни линии от допълнителния транспорт на 

общинската транспортна схема на община Пловдив  на територията на община 

Марица.   

       На заседанието са разгледани предложения за промени в маршрутните разписания 

и маршрутите на автобусните линии №№5 и 8 от допълнителния вътрешноградски 

транспорт от  Общинската транспортна схема на Община Пловдив и разширение на 

тези линии на територията на Община Марица, на основание чл.17, ал.8 от Закона за 

автомобилните превози. 

     Предложените промени имат за задача да подобрят транспортното обслужване  на 

пътуващите по посочените автобусните линии и връзката между община Пловдив и 

община Марица и при установена необходимост от ежедневни работни пътувания в 

рамките на една бизнес зона. 

     Предложено е разширение на Общинската транспортна схема на община Пловдив 

и промяна в маршрутното разписание на автобусна линия №5 от допълнителния 

вътрешноградски транспорт, с която маршрута на линията се удължава от Община 

Пловдив до село Труд и село Строево –община Марица ; 

     Предложено е разширение на Общинската транспортна схема на община Пловдив 

и промяна в маршрутното разписание на автобусна линия №8 от допълнителния 

вътрешноградски транспорт, с която маршрута на линията се удължава от Община 

Пловдив до село Скутаре, село Рогош и село Маноле  –община Марица ; 

     За предложените разширения не са необходими средства от бюджета на община 

Пловдив, тъй като допълнителния вътрешноградски транспорт от Общинската 

транспортна схема не се финансира от бюджета на общината. 

     Проектът на общия административен акт е бил публикуван на официалната 

страница на Община Пловдив на 13.04.2022 г., на основание чл. 66, ал. 1, чл. 67, 

чл. 68 и чл. 69  от Административно-процесуалния Кодекс. 

     В срок от 30 дни Община Пловдив е предоставила на гражданите и  

заинтересованите лица чрез публикуването право на достъп до информацията по  

 

 

 



 

 

преписката и възможност да направят своите писмени предложения, становища и 

възражения по предложението за актуализиране и промяна на гореописаните  

маршрутни разписания на автобусни линии от общинската транспортна схема на 

Община Пловдив.  

     Формата на участие е чрез писмени предложения и възражения. 

 

 

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

        На основание на Вашите правомощия, произтичащи от чл. 21, ал. 1, т. 25 и ал.2 от 

ЗМСМА,  чл.17, ал.1 и ал.4, т.1 предл. второ и ал.5 от Закона за автомобилните 

превози, чл. 8, ал. 1 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 с автобуси и решенията, взети с протокол от 14.09.2021 г. от Комисията, 

назначена със Заповед № 21ОА2165 от 06.08.2021 г. на Кмета на Община Пловдив на 

основание чл. 8 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 с автобуси и Решение №РД-20-56 /11.03.2022 година на Областен управител 

на област Пловдив, предлагам  Общински съвет Пловдив да вземе следното: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

        1. Приема изменение в маршрута и маршрутното разписание на автобусна линия 

№5, с което се разширява Общинската транспортна схема на община Пловдив и 

променя маршрутното разписание на автобусна линия №5 от допълнителния 

вътрешноградски транспорт, с която маршрута на линията се удължава от Община 

Пловдив до село Труд и село Строево –община Марица ; 

        2. Приема изменение в маршрута и маршрутното разписание на автобусна линия 

№8, с което се разширява Общинската транспортна схема на община Пловдив и 

променя маршрутното разписание на автобусна линия №8 от допълнителния 

вътрешноградски транспорт, с която маршрута на линията се удължава от Община 

Пловдив до до село Скутаре, село Рогош и село Маноле  –община Марица ; 

        3.Възлага на Кмета на Община Пловдив да извърши необходимите правни и 

фактически действия за привеждане на настоящото решение в изпълнение. 

 

       Приложения: 

       1.Копие от Протокол от заседание на Комисията, назначена на основание чл.8 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 с автобуси със Заповед   

№ 21ОА-2165 от 06.08.2021 г. на Кмета на Община Пловдив, проведено на 14.09.2021 

г. 

       2.Покана с  Дневния ред на Комисията, назначена на основание чл.8 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 с автобуси със Заповед  № 21ОА-

2165 от 06.08.2021 г. на Кмета на Община Пловдив. 

       3.Писмо от кмет на община Марица изх.№92-01-120/19.05.2021 година с искане за 

разширение на автобусни линии от допълнителния транспорт на общинската 

транспортна схема на община Пловдив ;   

      4.Маршрутни разписания на автобусните линии №№5 и №8 от допълнителния 

вътрешноградски транспорт на територията на Община Пловдив – проект. 

 

 

 



 

 

 

     5.Съществуващи маршрутни разписания на автобусните линии№№5 и №8 от 

основния вътрешноградски транспорт на територията на Община Пловдив. 

     6.Протокол №1 от заседание на Комисията за разглеждане и решаване на 

предложенията за промени в транспортната схема на област Пловдив, проведено на 

21.02.2022 г.; 

      7.Решение №РД-20-56/11.03.2022 година на Областен Управител на област 

Пловдив  за дадено разрешение на основание чл.17,ал.8 от Закона за автомобилните 

превози; 

 
 

 

ТОДОР ЧОНОВ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА  

ПО ЧЛ.8 ОТ НАРЕДБА №2 НА МТИТС. 

 

 

 

 
 

 

 


