
 

 

 

 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 
Уважаеми жители на община Костенец,  

 

Във връзка с обявената  извънредна  епидемична  обстановка  в  

страната  от  14.05.2020г.  до 14.06.2020г. от Министерство на 

здравеопазване   Ви  информираме, че  транспортна  фирма  „ШАНС 75 

80” ООД   

- няма  да  изпълнява  автобусното  разписание  по  дестинация  гр. 

Костенец -гр. София   до  последваща  отмяна  на  нововъведената  

обстановка. 

- възобновява  изпълнението  на  автобусно  разписание  по  

дестинация  гр. Костенец – гр. Самоков , считано  от  18.05.2020г.  

до  последващи  изменения. 

 

„ШАНС  75-80” ООД 

 

гр. КОСТЕНЕЦ – гр. САМОКОВ 

 

от  понеделник  до  неделя  включително 

 

от  гр. КОСТЕНЕЦ- 08:00 ч., 13:00 ч. 

от  гр. САМОКОВ – 09:40 ч., 14:10 ч. 

 

 

 

„АНГЕЛОВИ-2013” ООД 

гр. КОСТЕНЕЦ - с. КОСТЕНЕЦ 

от  понеделник  до  събота включително 

 

от  гр. КОСТЕНЕЦ: 07:10 ч., 08:00 ч., 10:20 ч., 11:40 ч., 16:10 ч., 18:15 ч. 

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

 

неделя 

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

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



 

 

гр. КОСТЕНЕЦ - гр. МОМИН  ПРОХОД 

от понеделник до събота включително 

от  гр. КОСТЕНЕЦ: 07:40 ч., 10:00 ч., 11:10 ч., 12:10 ч. 

от  гр. МОМИН  ПРОХОД: 07:50 ч., 10:00 ч., 11:20 ч., 12:20 ч. 

неделя 

от  гр. КОСТЕНЕЦ: 07:10 ч., 10:00 ч., 12:10 ч. 

от  гр. МОМИН  ПРОХОД: 07:20 ч., 10:10 ч., 12:20 ч. 

 

 

гр. КОСТЕНЕЦ - МАХАЛА  НОВА 

от понеделник до събота включително 

от  гр. КОСТЕНЕЦ: 06:20 ч., 08:30 ч., 14:40 ч., 17:30 ч. 

от  МАХАЛА   НОВА: 06:35 ч., 08:45 ч., 14:55 ч., 17:45 ч. 

неделя 

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

от  МАХАЛА   НОВА: 08:45 ч., 14:55 ч., 17:45 ч. 

 

 

гр.КОСТЕНЕЦ - к.к ПЧЕЛИНСКИ  БАНИ 

от понеделник до неделя включително 

 

от  гр.  КОСТЕНЕЦ: 09:30 ч., 12:30 ч., 16:30 ч. 

от  к.к.  ПЧЕЛИНСКИ  БАНИ: 09:40 ч.,12:40 ч., 16:40 ч. 

 

 

 



  

 

 

гр.КОСТЕНЕЦ - с.ОЧУША 

от понеделник до неделя включително 

 

от  гр.  КОСТЕНЕЦ: 16:30 ч. (НА  ВРЪЩАНЕ  МИНАВА  ПРЕЗ  к.к.  

ПЧЕЛИНСКИ  БАНИ) 

от  с.  ОЧУША: 16:50 ч. 

 

 

За  всички  последващи  изменения  на  автобусните  разписания   ще  

бъдете  своевременно  уведомени. 

 

 

 


