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There are no translations available.
в-к "24 часа"
08.04.2020 г., стр. 6
От сряда градският транспорт в София ще работи до 22 часа
От 8 април автобуси, трамваи и тролеи в София ще се движат с ново работно време до 22 часа.
За крайградските линии последните курсове ще се извършват до 22,30 ч. Целта е да се
оптимизират линиите и да се гарантира обслужване в условията на извънредна
ситуация,
съобщиха от Центъра за градска мобилност.
През останалото време интервалите на движение на следните линии няма да се
променят:
автобуси 1,3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 21/22, 23, 27, 28, 29, 44Б, 45,47, 48. 49, 56, 59, 63,
70, 73, 74, 75, 77. 78, 79, 81, 82, 86, 88, 90, 93, 94, 98, 101, 113, 111, 118, 119, 120. 184,
213, 310, 384 и 604; тролейбуси - 7, трамваи 1 и 6 и електробусни линии 84 и 123.
Променят се обаче разписанията на автобусите: 4, 5, 11, 14. 24, 26, 30, 31, 42, 44, 54, 60,
64, 65, 67. 69, 72, 76, 83, 85, 100. 102, 107, 108, 117, 150, 204, 260, 280, 285, 304, 305, 309,
314, 404 и 413. С нови интервали ще са и тролейбусните линии - 1, 2, 4, 5, 6, 8 и 11,
както
и трамваите 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20, 22 и 23.
Временно се закриват автобусните линии 58, 306 и 294. Причината е слабият
пътникопоток,
а по тези маршрути има други, дублиращи линии, подчертават от ЦГМ.
Оттам уверяват, че промяната е временна, а ЦГМ следи всеки ден броя на пътуващите и
има готовност за бърза реакция при необходимост.
Софиянци могат да видят новите разписания в секция "Разписания и маршрути,
на сайта на ЦГМ.
“Следващите седмици по данни на компетентните експерти от Националния
и Общинския щаб
ще са критични за ограничаването на пандемията. ЦГМ също активно
участва във вземането на
мерки за овладяването на разпространението на вируса. Нека се
пазим взаимно! Останете у дома!“, призовават от ЦГМ.

в-к "Монитор"
08.04.2020 г., стр. 6
Градският транспорт в София с ново работно време
От 8 април 2020 година градският транспорт ще се движи с ново работно време, чиято
цел е да се оптимизират линиите и да се гарантира обслужване в условията на

1/3

Градският транспорт в София с ново работно време | Sofia Public Electrical Transport Company JSC
Written by Боян Стефанов
Wednesday, 08 April 2020 11:51 - Last Updated Wednesday, 08 April 2020 11:56

извънредна ситуация. Последните курсове на градските линиите ще приключват около
22.00 часа, а на крайградските линии - около 22.30 часа. В останалото време не се
променят интервалите на движение на автобусни линии 1,3,6,7,8,9,10, 12,18, 20,
21/22,23, 27, 28,29,44Б, 45,47,48,49, 56,59,63,70,73,74,75,77,78,79,81,82,86,88,90, 93, 94,
98,101,113,111,118,119,120,184, 213, 310,384 и 604, тролейбусна линия 7 и електробуси
84 и 123, трамвайна линия 1 и €. Променя се разписанието на автобусни линии 4,5,11,14,24,26,30, 31,42,44,54,60,64,65,67,69,72,76,83,85,100,
102,107,108,117,150,204,260,280,285,304,305, 309,314,404 и 413, тролейбусни линии
-1,2,4,5,6, 8 и 11, трамвайни линии - 3,4,5,7,8,10,11,12,18, 20,22 и 23. Временно се
закриват автобусни линии 58,306 и 294. Причината да не работят през следващите дни
е, че там има много слаб пътникопоток, а по тези маршрути има дублиращи линии.
Промяната е временна. Новото разписание може да бъде видяно в секция „Разписания
и маршрути,, на сайта на ЦТМ. Следващите седмици по данни на компетентните
експерти от Националния и общинския щаб ще са критични за ограничаването на
пандемията. ЦГМ също активно участва във взимането на мерки за овладяването на
разпространението на вируса.

в-к "Телеграф"
08.04.2020 г., стр. 8
ГРАДСКИЯТ ТРАНСПОРТ В СОФИЯ СПИРА В 22 Ч.
С ново разписание ще се движи градският транспорт в София от днес.
Последните курсове на градските линии ще приключват около 22:00 часа, а на
крайградските линии - около 22:30 часа, съобщиха от Центъра за градска мобилност
(ЦГМ). Част от линиите ще запазят интервалите си на движение, а останалите ще са с
променено разписание. Автобусни линии 58, 306 и 294 временно се закриват. Причината
да не работят през следващите дни е, че там има много слаб пътнико-поток, а по тези
маршрути има други, дублиращи линии. Промяната е временна, а ЦГМ следи всеки ден
пътникопотока и има готовност за бърза реакция при необходимост. Временното
работно време на линиите е взето на база на анализ на движението на пътниците и
натовареността на линиите. Новото разписание може да бъде намерено в сайта на ЦГМ
в секция „Разписания и маршрути“. Следващите седмици по данни на компетентните
експерти от Националния и общинския щаб ще са критични за ограничаването на
пандемията. ЦГМ също активно участва във взимането на мерки за овладяването на
разпространението на вируса, обясниха от дружеството.

news.bg
08.04.2020г.
От 8 април градският транспорт в София ще се движи с ново работно време.
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Целта е да се оптимизират линиите и да се гарантира обслужване в условията на
извънредна ситуация.
Последните курсове на градските линиите ще приключват около 22.00 часа, а на
крайградските линии - около 22.30 часа.
В останалото време не се променят интервалите на движение на:
- автобусни линии 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 21/22, 23, 27, 28, 29, 44Б, 45,47, 48, 49, 56,
59, 63, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 86, 88, 90, 93, 94, 98, 101, 113, 111, 118, 119, 120,
184, 213, 310, 384 и 604
-тролейбусна линия 7 и електробуси 84 и 123
- трамвайна линия 1 и 6
Променя се разписанието на:
- автобусни линии - 4, 5, 11, 14, 24, 26, 30, 31, 42, 44, 54, 60, 64, 65, 67, 69, 72, 76, 83, 85,
100, 102, 107, 108, 117, 150, 204, 260, 280, 285, 304, 305, 309, 314, 404 и 413
- тролейбусни линии - 1, 2, 4, 5, 6, 8 и 11
- трамвайни линии - 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20, 22 и 23
Временно се закриват автобусни линии 58, 306 и 294. Причината да не работят през
следващите дни е, че там има много слаб пътникопоток, а по тези маршрути има други,
дублиращи линии.
Промяната е временна, като временното работно време на линиите е взето на база на
анализ на движението на пътниците и натовареността на линиите.
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