
З А П О В Е Д  

 

  № РД -04- 870/ 22.12.2020г.  
 

 

            На основание на чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка със въведените със Заповед  № РД-

01-677/25.11.2020  и Заповед №  РД -01-718/ 18.12.2020 г.на Министъра на здравеопазването временни 

противоепидемични мерки на територията на Република България и във връзка с Решение № 855 на 

Министерския съвет от 25 ноември 2020 година за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на 

Министерски съвет от 14 май 2020 год., извънредна епидемична обстановка удължена с Решение № 378 на 

Министерски съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 

525 на Министерски съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 

г.,Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020 г. и Заповед № РД-04-869/21.12.2020 г.на 

кмета на община Костенец, и като взех предвид постъпилите  в Общинска администрация заявления с вх. № 

92-А-296/02.12.2020г. на фирма  „АНГЕЛОВИ-2013” ООД, и заявление с вх. № 92-Ш-23/03.12.2020г. на 

фирма  „ШАНС 75-80” ООД,   извършващи  обществен  превоз  на  пътници  на  територията  на  община 

Костенец, относно  намаления  пътникопоток, поради динамичните  промени, 

вследствие  на  пандемията  от  COVID-19,  

 

НАРЕЖДАМ:  

 

     I.Да се редуцира и  установи  ново временно маршрутно разписание за периода от 22.12.2020 г. до 

03.01.2021 г. /включително/ по следните  автобусни линии:  

 

1)    За фирма „ШАНС 75-80” ООД  

           Маршрут гр. КОСТЕНЕЦ - гр. САМОКОВ  

от понеделник до петък /включително/:  

    от гр. КОСТЕНЕЦ - 08:00 ч., 13.00 ч.  

    от гр. САМОКОВ - 09:40 ч., 14:10 ч.  

 

             Маршрут гр. КОСТЕНЕЦ-гр.СОФИЯ –  се преустановява за периода от 22.12.2020 г. до 03.01.2021 г. 

/включително/  

 

             Маршрут гр. КОСТЕНЕЦ-с.Радуил – се преустановява за периода от 22.12.2020 г. до 03.01.2021 г. 

/включително/  

 

2)    За фирма „АНГЕЛОВИ-2013” ООД  

            Маршрут гр. КОСТЕНЕЦ - с. КОСТЕНЕЦ  

от понеделник до петък /включително/:  

      от гр. КОСТЕНЕЦ: 07:10 ч., 08:00 ч., 10:20 ч., 11:40 ч., 14:10 ч., 16:10 ч., 18:30 ч.  

от с. КОСТЕНЕЦ: 05:20 ч., 06:10 ч., 07:20 ч., 08:15 ч., 10:30 ч., 11:55 ч., 14:30 ч., 16:20   ч.,17:20 ч.  

за събота:  

       от гр. КОСТЕНЕЦ: 08:00 ч., 10:10 ч.,11:40 ч.,13:00 ч.,14:10 ч.,16:10 ч.,18:30 ч.  

 от с. КОСТЕНЕЦ: 06:50 ч.,07:30 ч., 08:15 ч.,09:30 ч., 10:30 ч., 11:55 ч.,13:10 ч., 14:20 ч.,   16:20 ч.  

за неделя:  

    от гр. КОСТЕНЕЦ: 08:00 ч., 10:20 ч., 13:00 ч., 16:10 ч., 18:15 ч.  

     от с. КОСТЕНЕЦ: 06:50 ч., 08:15 ч., 10:30 ч., 13:10 ч., 16:20  

 

         Маршрут гр. КОСТЕНЕЦ - гр. МОМИН  ПРОХОД  

от понеделник до петък /включително/:  

от гр. КОСТЕНЕЦ: 05:30 ч., 06:20 ч., 07:40 ч., 08:30 ч.,  10:00 ч., 11:10 ч., 12:30 ч., 13:40 ч., 15:50 ч., 17:30 ч., 

18:15 ч.  

от гр. МОМИН ПРОХОД: 05:40 ч., 06:50 ч., 07:50 ч., 09:00 ч., 10:10 ч., 11:20 ч., 13:00 ч.,   13:50 ч., 16:00 ч., 

18:00 ч., 18:25 ч.  

за събота:  

от гр. КОСТЕНЕЦ: 07:10 ч., 08:30 ч., 10:00 ч., 11:10 ч., 12:10 ч., 12:30 ч., 13:40 ч., 15:50 ч., 17:30 ч., 18:15 ч.  



от гр. МОМИН ПРОХОД: 07:20 ч., 08:45 ч., 10:10 ч., 11:20 ч., 12:20 ч., 12:45 ч., 13:50 ч., 16:00 ч., 17:45 ч., 

18:25 ч.  

 

за неделя:  

     от гр. КОСТЕНЕЦ: 07:10 ч., 08:30 ч.,  10:00 ч., 12:10 ч., 14:40 ч., 15:50 ч., 17:30 ч.  

     от гр. МОМИН ПРОХОД: 07:20 ч.,08:45 ч., 10:10 ч., 12:20 ч., 14:55 ч., 16:00 ч., 17:45 ч.  

 

 Маршрут гр. КОСТЕНЕЦ – с. ГОРНА ВАСИЛИЦА  

 от понеделник до петък /включително/:  

     от гр. КОСТЕНЕЦ: 06:20 ч., 08:30 ч., 12:30 ч., 17:30 ч.  

     от  с. ГОРНА ВАСИЛИЦА : 06:35 ч., 08:45 ч., 12:45 ч., 17:45 ч.  

 за събота:  

     от гр. КОСТЕНЕЦ: 08:30 ч., 12:30 ч., 17:30 ч.  

     от с. ГОРНА  ВАСИЛИЦА: 08:45 ч., 12:45 ч., 17:45 ч.  

за неделя:  

    от гр. КОСТЕНЕЦ: 08:30 ч., 14:40 ч., 17:30 ч.  

    от  с. ГОРНА  ВАСИЛИЦА: 08:45 ч., 14:55 ч., 17:45 ч.  

 

Маршрут гр.КОСТЕНЕЦ - к.к ПЧЕЛИНСКИ  БАНИ  

от понеделник до петък /включително/:  

    от гр. КОСТЕНЕЦ: 09:30 ч., 12:00 ч., 17:30 ч.*/комбиниран с Г.Василица/  

    от к.к. ПЧЕЛИНСКИ БАНИ: 09:40 ч., 12:10 ч., 17:45 ч.*/комбиниран с Г.Василица/  

за събота:  

    от гр. КОСТЕНЕЦ: 09:30 ч., 12:10 ч., 17:00 ч.  

    от к.к. ПЧЕЛИНСКИ  БАНИ: 09:40 ч., 12:20 ч., 17:10 ч.  

за неделя:  

    от гр. КОСТЕНЕЦ: 09:30 ч., 12:30 ч., 16:30* ч.(комбиниран със село Очуша)  

    от  к. к.  ПЧЕЛИНСКИ  БАНИ: 09:40 ч., 12:40 ч., 16:40* ч. (комбиниран със село Очуша)  

 

Маршрут гр.КОСТЕНЕЦ - с.ОЧУША  

от понеделник до петък /включително/:  

    от гр. КОСТЕНЕЦ: 14:30 ч.  

    от с. ОЧУША: 14:45 ч.  

за събота:  

    от гр. КОСТЕНЕЦ: 08:00 ч., 14:30 ч.  

    от с. ОЧУША: 08:15 ч., 14:45 ч.  

за неделя:  

    от гр. КОСТЕНЕЦ: 16:30* ч.(комбиниран с к.к. Пчелински бани)  

    от с. ОЧУША: 16:45* ч.(комбиниран с к.к. Пчелински бани)  

 

   II. При изпълнение на автобусните превози да бъдат извършвани следните  противоепидемични и 

превантивни мерки :  

     Ежедневна дезинфекция на превозните средства;  

    Дезинфекция между курсовете на всички възможни на допир повърхности;  

    Регулярно проветряване на превозните средства между курсовете;  

 

   III. Срокът на действие на настоящата Заповед е до 03.01.2021 година включително.  

 

     Контрол  по  изпълнението  на  Заповедта  ще  осъществявам  лично.  

     Настоящата  Заповед  да  бъде  сведена  до  знанието  на  всички  заинтересовани  и  длъжностни  лица  за  

сведение  и  изпълнение.  

 

ЙОРДАН АНГЕЛОВ /п/  

КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 


