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Във връзка с Ваше писмо и искане на граждани относно разписанието на влаковете, 
преминаващи през гара Костенец след 12.12.2021 г., Ви уведомявам следното. 

Графикът за движение на влаковете се планира и реализира съобразно редица условия и 
ограничения. Основният фактор за създаване на надеждно разписание е инфраструктурата, по която 
се движат влаковете, катко и разбира се - самите те като подвижен състав. За съжаление, през 
отминаващата 2021 и следващата 2022 година, както знаете навярно, колегите ни от ДП НКЖИ - в 
качеството си на стопанин на железните пътища, работят по мащабни проекти за модернизация на 
гарите София, Пловдив и цялата линия от София до Белово, включително в района на Костенец. 
Организацията за тези големи по обем ремонтни дейности включва въвеждане на ограничения за 
движението на влаковете, с които ние трябва да съобразим разписанията, които предвиждаме. 
Поради тази причина както през 2021, така и през 2022 г. се налагат някои промени на влаковете, 
част от които съзнаваме, че ще създадат неудобства за някои наши клиенти. 

Въпреки затрудненията и ограниченията, вземайки предвид Вашите писма въведохме 
следните подобрения: 

От 12.12.21 г. БВ 8601 София-Бургас спира на гара Костенец в 07:47 ч. 
От 12.12.21 г. БВ 8640 Ст.Загора-София спира на гара Костенец в 09:14 ч. 
От 12.12.21 г. БВ 8602 Бургас-София спира на гара Костенец в 20:50 ч. 



•' От 01.01.22 г. КПВ 10221 София-Ихтиман се удължава до гара Костенец (ще приет. в 09:18 ч.) 
От 01.01.22 г. КПВ 10222 Ихтиман-София се удължава от гара Костенец в 10:35 ч. 
От 01.01.22 г. КПВ 10223 София-Ихтиман се удължава до гара Костенец (ще приет. в 15:48 ч.) 
От 01.01.22 г. КПВ 10224 Ихтиман-София се удължава от гара Костенец в 16:20 ч. 

Предвид гореизложеното, моля за Вашето разбиране, че към момента нямаме възможност за 
други промени по Графика за движение на влаковете за 2022 г. 

Надявам се, че въпреки ограниченията, при които работим, ще предоставим една надеждна и 
сигурна транспортна услуга на Вашето население. 

С уважение, 

Константин 

Управител а БДЖ-


