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в-к Телеграф
23.11.2019 г., стр.8
Ремонтират релсите на Женския пазар
Започва ремонт на трамвайното трасе в района на Женския пазар в столицата - на ул.
„Екзарх Йосиф“ и бул. „Ст. Стамболов“, и на ул. „Пиротска“ и бул. „Ст. Стамболов“.
Началото на ремонта е от 00,00 ч. в събота, 23 ноември, до 24.00 ч. в петък, 29 ноември.
Заради ремонта се въвеждат промени в организацията на движението на превозни
средства и масовия градски транспорт. Улица „Екзарх Йосиф“ става двупосочна в
участъка между бул. „Кн. М. Луиза“ и ул. „Княз Борис I“, а в участъка между ул. „Княз
Борис I“ и ул. „Цар Самуил“ става двупосочна с „тупик“ при ул. „Цар Самуил“. Забранява
се влизането на превозни средства по ул. „Екзарх Йосиф“ в участъка между ул. „Цар
Самуил“ и бул. „Стефан Стамболов“, както и по бул. „Стефан Стамболов“ в посока от ул.
,Пиротска“ до ул. „Екзарх Йосиф“ и по ул. „Пиротска“ в участъка между бул. „Христо
Ботев“ и бул. „Стефан Стамболов“. Скъсяват се маршрутите на трамвайни линии №20 и
№22, съответно от депо „Искър“ автостанция „Изток“ до Младежкия театър. Автобусите
от линия № 22 ТМ ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута. Разкриват се
и временни спирки.

в-к Труд
23-24.11.2019 г., с. 2
ЗАТВАРЯТ УЛИЦИ И ПРОМЕНЯТ МАРШРУТА НА ТРАМВАИ 20 И 22
Ремонтират релсите около Женския пазар в София
Започва ремонт по трамвайното трасе в района на Женския пазар в София в участъка
на ул. „Екзарх Йосиф" и бул. „Ст. Стамболов", и на ул. „Пиротска" и бул. „Ст. Стамболов".
Реконструкцията започва на 23 ноември и ще приключи на 29 ноември. Въвеждат се
промени в организацията на движението. Ул. „Екзарх Йосиф" става двупосочна в
участъка между бул. „Кн. М. Луиза" и ул. „Княз Борис I" и в участъка между ул. „Княз
Борис I" и ул. „Цар Самуил". Забранява се влизането на превозни средства по улицата в
участъка между ул. „Цар Самуил" и бул. „Стефан Стамболов", както и по бул. „Стефан
Стамболов" в посока от ул. „Пиротска" до ул. „Екзарх Йосиф" и по част от ул.
„Пиротска".Скъсяват се маршрутите на трамвайни линии №20 и №22 от депо „Искър"
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автостанция „Изток" до Младежкия театър. На тяхно място се разкриват временни
автобусна линии.
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