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До Председателя на                                                                                   

Общински съвет Шумен 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Любомир Христов – 

кмет на Община Шумен 

Относно: Промяна на Общинска транспортна схема за обслужване на 

населението с автобусен транспорт  

 

Действащата Общинска транспортна схема за обслужване на 

населението е утвърдена с решение № 631 от 26.01.2006г. на Общински съвет 

– Шумен, след което е променяна с решения № 950 от 29.03.2007г. ,№ 409 от 

30.07.2009г. и № 988 от 30.4.2015г. Във връзка с изтичането на договорите за 

възлагане на извършването на обществен превоз на пътници по автобусни 

линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми по 

определените квоти за Община Шумен и предстоящото провеждане на 

конкурсите за възлагането им, съгласно 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 беше назначена 

комисия, в състава на която бяха включени тримата общински съветници, 

определени с решение № 386 от 29.04.2021г. на Общински съвет – Шумен. 

Комисията направи преглед на маршрутните разписания на линиите от 

общинската транспортна схема – градски и междуселищни, както и на 

предложенията за промени, разгледа изготвеното от общинската 

администрация и предварително представено на членовете на комисията 

предложение за актуализация на Общинската транспортна схема и на 

маршрутните разписания на автобусните линии, включващо предложенията 

на общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места, 

превозвачи и граждани, както и предложенията, направени по време на 

заседанието от членове на комисията. Бяха отчетени обстоятелствата, които 

налагат предлаганата актуализация: намален пътникопоток, достъп на 

гражданите до основни административни, здравни, образователни и социални 

институции, необходимост и съществуващи възможности за оптимизация, 

дублиране на времевия график и маршрутното разписание от превози от друг 

вид транспортни схеми от квотите на други общини. 



Съгласно чл.6 и чл.6а 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 в съответствие решенията на 

общинската комисия по транспорт предлагам да се направят следните 

допълнения:  

1.промяна на крайният час на тръгване от кв. „Б. Българанов“ на 

автобус обслужващ автобусна линия № 7 да се промени от 20.30ч. на 21.00ч.  

2.предлага в транспортната схема на община Шумен да се намалят 

курсовете на автобусна линия № 61 от 8 на 5, като се създаде нова автобусна 

линия № 62/ сезонна от 1 май до 30 септември с часове на тръгване /9.00, 

13.00, и 18.00 ч./ от Кьошкове и часовете на тръгване от паркинга на 

Информационният център10.00, 14.00 и 19.00 ч. 

Като се има предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да 

вземе следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

1.Променя крайният час на тръгване на автобус № 7 от кв. „Б. Българанов“ от 

20.30ч. на 21.00ч. 

2.Създава нова автобусна линия №62/сезонна/ с часове на тръгване от 

спирката на природен парк „Кьошкове“ в 9.00, 13.00, и 18.00 ч. през „Стария 

град“, вила „Пазачница“ и „гроба на Курсистите“ до паркинга на 

Информационният център на „Паметник създатели на Българската държава“ с 

часове на тръгване към гр. Шумен в 10.00, 14.00 и 19.00 ч. 

 

Приложение: марш. разписание  

 

Вносител,  

Любомир Христов 

Кмет на Община Шумен 
 

  


