
ДО: Здравко Димитров, кмет на град Пловдив 

ЧРЕЗ: Председателя на Общински съвет - Пловдив 

ОТ: Веселка Христамян, Йордан Иванов, Веселина Александрова, Добромира Костова, общински 

съветници от ПГОС "Демократична България - Пловдив" 

ОТНОСНО: Решение на Община Пловдив да съкрати с 20 на сто броя на автобусите, които в 

делнични дни обслужват 29-те линии на вътрешноградския транспорт в Пловдив, продиктувано от 

епидемичната обстановка в страната и твърдение за намалял пътникопоток на територията на 

общината. 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: На основание на чл. 17, т. 5, чл. 80, ал. 1 и ал. 2, от Правилника за 

организация и дейностите на Пловдивски Общински съвет и чл. 33, ал. 1, т. 4  от ЗМСМА. 

 

Уважаеми господин Кмет, 

 

 

 

На 27.11.2020 г. Община Пловдив публикува информация, че с 20 на сто се съкращава броят на 

автобусите, които в делнични дни обслужват 29-те линии на вътрешноградския транспорт в 

Пловдив. Едновременно с това, в своя заповед № 200A-2516 от 27.11.2020 г., и.д. кмет на гр. 

Пловдив нарежда в т. 18 да се „….увеличат автобусите в пиковите часове….“ 

В публичното изявление от 27.11.2020 г. е отбелязано, че от 11 на 9 се намалява броят на 

автобусите, които работят с делнично разписание по линия № 1. По 8 автобуса ще се движат по 

линии № 9, 12, 15, 17, 18, 21, 26, 29, 99 и 222, по 7 автобуса – по линии № 4, 6, 11, 24, 27, 37, 66 и 

116, по 6 автобуса – по линии № 7, 10, 20 и 44. Линии № 36 и 113 ще се обслужват от по 5 автобуса, 

а № 16, 25 и 93 – от по 3 коли. По 3 автобуса – вместо 4, като е досега, ще изпълняват делничното 

разписание по линия № 22. 

Като причината са посочени засилени мерки срещу разпространението на COVID-19, наложени 

заради влошаващата се епидемична обстановка в страната, и респективно намалелия 

пътникопоток на територията на общината. Което е в пълен противовес с издадената заповед от 

и.д. кмета на гр. Пловдив в рамките на същия ден.  

Обявено е, че промяната е в сила от 30 ноември (понеделник) и ще продължи до 21 декември 

2020 г. 

Във връзка с публикуваната информация на страницата на Община Пловдив, заповед № 200A-2516 

от 27.11.2020 и постъпилите към нас като общински съветници десетки питания от пловдивчани 

във връзка с притесненията им за ползването на редовен и съобразен с условията за превенция на 

разпространението на COVID-19 автобусен градски транспорт, Ви задаваме следните въпроси: 



1. Как ще се спази противоепидемичната мярка срещу струпване на хора и в градския транспорт, 

като се намалява броят на автобусите по делничните линии? По същността си намаляването на 

броя на автобусите води до увеличаване на броя пътници в тях, особено в пиковите часове? 

 

2. Кога е извършен и къде е публикуван анализ за обема на пътникопотока в Община Пловдив, 

ползващ обществен транспорт, заедно с прогнозното намаляване на този обем, във връзка с 

втората вълна от COVID-19 епидемията? 

 

3. На какво се дължи разликата в текстовете на Заповед 200А-2516 от 27.11.2020 на Кмета на гр. 

Пловдив и официално публикуваната информация на страницата на Община Пловдив от 

27.11.2020, за намаляване на броя на транспортните средства - автобуси? 

 

4. Предвид фактическата промяна на графиците на превозвачите, това ще доведе ли до 

намаляване на изплащаните от бюджета на общината финансови задължения към транспортните 

фирми, изпълняващи дейност за обезпечаване на обществен градски транспорт в гр. Пловдив? 

 

 

Очакваме отговор на въпросите в законов срок и в писмена форма. 

С уважение: 

1..... 

2...... 

3...... 

4...... 

01.12.2020г. 

Пловдив 


