
 

 

ЗАПОВЕД 
 

№ 611/14.05.2020 г. 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация, във връзка с чл. 15, ал. 1, изречение второ от Наредба № 2 от 15 март 

2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване 

на обществени превози на пътници с автобуси. 

Поради извършването на строително-ремонтни действия на надлеза „Иван 

Вазов”, определям временни маршрутни разписания за всички автобуси, които 

преминават по него.  

ОПРЕДЕЛЯМ следния маршрут, който да е в сила от 18.05.2020 г.:   

От ул. „Софийско шосе” /посока Радомир/,  по цялата дължина на ул. „Струма”, ул. 

„Кракра” /покрай хотел „Струма”/, ул. „Миньор”, след което да се включват в 

маршрутните си разписания от сп. „Скорпио” /кръстовището на ул. „Миньор” и ул. 

„Отец Паисий”/. 

В обратната посока да преминават по същия маршрут: от сп. кафе „Рай”, да минават 

покрай хотел „Струма”, по цялата дължина на ул. „Струма”, ул. „Софийско шосе” в 

посока гр. София, след което да се включат в маршрутните си разписания. 

           Временният маршрут да се спазва от превозвачите по следните автобусни линии: 

Градска основна автобусна линия № 1 Профилакториум – Калкас 

 

Градска основна автобусна линия № 2 Профилакториум – „Гробищен парк”. 

 

Градска основна автобусна линия № 7 кв. Могиличе – кв. Калкас   

 

Междуселищна автобусна линия № 28 Перник – с.Зидарци /до с. Селищен дол/ 
 

Междуселищна автобусна линия Перник – с.Мещица – Брезник   
 

Междуселищна автобусна линия Перник – Трън  
 

Междуселищна автобусна линия Перник – Мали Дрен 
 

Междуселищна автобусна линия Перник – София /АГ „Сердика”/ 
 

Междуселищна автобусна линия Перник – София /„Метростанция 1”/ 
 

Междуселищна автобусна линия Перник – София /АГ „Юг”/   
 

Маршрутът да се изпълнява и от всички останали автобуси, преминаващи през 

надлез „Иван Вазов“. 
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