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Маршрут на автобусна линия №116 

Делник 
 

Маршрут: обръщало „Митница“ – кв. „Изгрев“ 

Спирка №1013 - обръщало „Митница“, надясно по бул. „Кукленско шосе“, спирка 

№283 - срещу „Митница“, спирка №284 – „ТСМ“, спирка №285 – завод „Рекорд“, ляв завой 

по ул. „Индустриална“, спирка №286 – срещу „Метални конструкции“, спирка №325 – 

завод „Флавия“, ляв завой по бул. „Н. Вапцаров“, спирка №67 - срещу II-ра градска болница, 

спирка №68 – бул. „Н. Вапцаров“ (север), спирка №326 – ресторант „Тромпета“, спирка 

№199 – баня „Русалка“, спирка №200 – срещу „Камела“, спирка №201 – „Белия дом“, десен 

завой по ул. „Коматевско шосе“, спирка №202 – преди КТВ, спирка №203 – срещу 

Младежки хълм, спирка №204 – Въздушен мост, спирка №205 – „Централна гара“, ляв 

завой по бул. „Руски“, спирка №309 – Военно окръжие, спирка №155 – срещу Търговска 

гимназия, спирка №156 – „Пианото“, десен завой по бул. „Шести септември“, спирка №118 

– срещу пл. „Съединение“, спирка №119 – срещу „Семинарията“, спирка №120 – пл. 

„Шахбазян“, спирка №121 – срещу у-ще „Любен Каравелов“, спирка №157 – срещу 

„Нордикс“, ляв завой по ул. „Владая“, спирка №423 – магазин „Бриколаж" (изток), десен 

завой по бул. „Марица“, спирка №407 – бул. „Марица“ (юг), ляв завой по ул. „Батак“, 

спирка №408 – ул. „Батак“ (изток), десен завой по ул. „Крайречна“, спирка №409 – ул. 

„Крайречна“ (юг), десен завой по ул. „Калина“, спирка №1029 – кв. „Изгрев“ - последна. 
 

Маршрут: кв. „Изгрев“ - обръщало „Митница“ 

Спирка №1029 - кв. „Изгрев“, ляв завой по ул. „Крайречна“, спирка №410 – ул. 

„Крайречна“ (север), ляв завой по ул. „Батак“, десен завой по ул. „Крайна“, спирка №411 – 

след кръстовището с ул. „Батак“, направо по бул. „Марица“, спирка №412– бул. „Марица“ 

(север), ляв завой по ул. „Владая“, десен завой по бул. „Шести септември“, спирка №166 – 

„Нордикс“, спирка №138 – магазин „Била“1, спирка №139 - у-ще „Л. Каравелов“, спирка 

№140 – бул. „Шести септември“ №193, спирка №141 - пл. „Съединение“ ляв завой по бул. 

„Руски“, спирка № 167 – „Бунарджика“, спирка №168 – МОЛ „Марково тепе“, десен завой 

по бул. „Хр. Ботев“, спирка №188 – срещу „Централна гара“, спирка №189 – срещу 

Въздушен мост, спирка №190 – Младежки хълм, ляв завой по ул. „Коматевско шосе“, ляв 

завой по бул. „Н. Вапцаров“, спирка №191– кафе „Мираж“, спирка №192 – срещу „Белия 

дом“, спирка №193 – „Камела“, спирка №194 – срещу баня „Русалка“, спирка №60 – І-во 

РПУ – „Тухлата“, спирка №61 – ІІ-ра градска болница, спирка №62 – зала „Олимпиада“, 

десен завой по ул. „Индустриална“, спирка №63 – срещу завод „Флавия“, десен завой по ул. 

„Кукленско шосе“, спирка №64 – хотел „Родопи“, спирка №425 – „Къщичките“, спирка 

№281 – „Керамичен цех“, спирка №282 – „Митницата“, спирка №481 – МБАЛ „Джи Мед“, 

спирка №1013 - обръщало „Митница“ - последна. 

 

Обслужващи маршрута: 
Брой автобуси: 8 цели 

Времетраене на един курс – 43 мин. 

Времетраене на една обиколка – 88 мин. 

Дължина на един курс: обръщало „Митница“ - кв. „Изгрев“ - 13,449 км. 

                                        кв. „Изгрев“ - обръщало „Митница“ - 13,429 км. 

Дължина на една обиколка – 26,878 км. 

Общо за деня: 145 курса / 1 948,645 км. 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №116 

Делник 
 

I-ва II-ра III-та 

„Митница“ кв. „Изгрев“ „Митница“ кв. „Изгрев“ „Митница“ кв. „Изгрев“ 

пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. 

  5:10 5:53 5:55       6:06   5:32 6:15 6:17 

6:38 6:40 7:23 7:25 6:49 6:51 7:34 7:36 7:00 7:02 7:45 7:47 

8:08 8:10 8:53 8:55 8:19 8:21 9:04 9:06 8:30 8:32 9:15 9:17 

9:38 9:40 10:23 10:25 9:49 9:51 10:34 10:36 10:00 10:02 10:45 10:47 

11:08 11:10 11:53 11:55 11:19 11:21 12:04 12:06 11:30 11:32 12:15 12:17 

12:38 12:50 13:33 13:35 12:49 13:01 13:44 13:46 13:00 13:12 13:55 13:57 

14:18 14:20 15:03 15:05 14:29 14:31 15:14 15:16 14:40 14:42 15:25 15:27 

15:48 15:50 16:33 16:35 15:59 16:01 16:44 16:46 16:10 16:12 16:55 16:57 

17:18 17:20 18:03 18:05 17:29 17:31 18:14   17:40 17:42 18:25 18:27 

18:48 18:50 19:33 19:35 
    

19:10 19:12 19:55 19:57 

20:18       
    

20:40 20:42 21:25 21:27 

        
22:10       

20 курса 16 курса 22 курса 

IV-та V-та VI-та 

„Митница“ кв. „Изгрев“ „Митница“ кв. „Изгрев“ „Митница“ кв. „Изгрев“ 

пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. 

      6:29   5:56 6:39 6:41       5:22 

7:12 7:14 7:57 7:59 7:24 7:26 8:09 8:11 6:05 6:07 6:50 6:52 

8:42 8:44 9:27 9:29 8:54 8:56 9:39 9:41 7:35 7:37 8:20 8:22 

10:12 10:14 10:57 10:59 10:24 10:26 11:09 11:11 9:05 9:07 9:50 9:52 

11:42 11:44 12:27 12:29 11:54 11:56 12:39 12:41 10:35 10:37 11:20 11:22 

13:12 13:24 14:07 14:09 13:24 13:36 14:19 14:21 12:05 12:07 12:50 12:52 

14:52 14:54 15:37 15:39 15:04 15:06 15:49 15:51 13:35 13:47 14:30 14:32 

16:22 16:24 17:07 17:09 16:34 16:36 17:19 17:21 15:15 15:17 16:00 16:02 

17:52 17:54 18:37   18:04       16:45 16:47 17:30 17:32 

    

     18:15 18:17 19:00 19:02 

        19:45 19:47 20:30 20:32 

        21:15 21:17 22:00   

16 курса 16 курса 22 курса 

 

 

Настоящото разписание се възлага от Община Пловдив на Консорциум „Пловдив – 2017“ 

ДЗЗД, оператор „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД, относно договор № 

18ДГ126/28.02.2018 г., считано от 01.08.2021 г. до второ нареждане, съгласно Заповед № 

21ОА2086 от 30.07.2021 г. 

ЕИК: 202111161 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №116 

Делник 
 

VII-ма VIII-ма 

„Митница“ кв. „Изгрев“ „Митница“ кв. „Изгрев“ 

пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. 

  

        5:44 

      7:03 6:27 6:29 7:12 7:14 

7:46 7:48 8:31 8:33 7:57 7:59 8:42 8:44 

9:16 9:18 10:01 10:03 9:27 9:29 10:12 10:14 

10:46 10:48 11:31 11:33 10:57 10:59 11:42 11:44 

12:16 12:18 13:01 13:03 12:27 12:29 13:12 13:14 

13:46 13:58 14:41 14:43 13:57 14:09 14:52 14:54 

15:26 15:28 16:11 16:13 15:37 15:39 16:22 16:24 

16:56 16:58 17:41 17:43 17:07 17:09 17:52 17:54 

18:26       18:37 18:39 19:22   

        

        

15 курса 18 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящото разписание се възлага от Община Пловдив на Консорциум „Пловдив – 2017“ 

ДЗЗД, оператор „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД, относно договор № 

18ДГ126/28.02.2018 г., считано от 01.08.2021 г. до второ нареждане, съгласно Заповед № 

21ОА2086 от 30.07.2021 г. 

ЕИК: 202111161 
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Маршрут на автобусна линия №116 

Празник 
 

Маршрут: обръщало „Митница“ – кв. „Изгрев“ 

Спирка №1013 - обръщало „Митница“, надясно по бул. „Кукленско шосе“, спирка 

№283 - срещу „Митница“, спирка №284 – „ТСМ“, спирка №285 – завод  „Рекорд“, ляв 

завой по ул. „Индустриална“, спирка №286 – срещу „Метални конструкции“, спирка №325 

– завод „Флавия“, ляв завой по бул. „Н. Вапцаров“, спирка №67 - срещу II-ра градска 

болница, спирка №68 – бул. „Н. Вапцаров“ (север), спирка №326 – ресторант „Тромпета“, 

спирка №199 – баня „Русалка“, спирка №200 – срещу „Камела“, спирка №201 – „Белия 

дом“, десен завой по ул. „Коматевско шосе“, спирка №202 – преди КТВ, спирка №203 – 

срещу Младежки хълм, спирка №204 – Въздушен мост, спирка №205 – „Централна гара“, 

ляв завой по бул. „Руски“, спирка №309 – Военно окръжие, спирка №155 – срещу 

Търговска гимназия, спирка №156 – „Пианото“, десен завой по бул. „Шести септември“, 

спирка №118 – срещу пл. „Съединение“, спирка №119 – срещу „Семинарията“, спирка 

№120 – пл. „Шахбазян“, спирка №121 – срещу у-ще „Любен Каравелов“, спирка №157 – 

срещу „Нордикс“, ляв завой по ул. „Владая“, спирка №423 – магазин „Бриколаж" (изток), 

десен завой по бул. „Марица“, спирка №407 – бул. „Марица“ (юг), ляв завой по ул. „Батак“, 

спирка №408 – ул. „Батак“ (изток), десен завой по ул. „Крайречна“, спирка №409 – ул. 

„Крайречна“ (юг), десен завой по ул. „Калина“, спирка №1029 – кв. „Изгрев“ - последна. 
 

Маршрут: кв. „Изгрев“ - обръщало „Митница“ 

Спирка №1029 - кв. „Изгрев“, ляв завой по ул. „Крайречна“, спирка №410 – ул. 

„Крайречна“ (север), ляв завой по ул. „Батак“, десен завой по ул. „Крайна“, спирка №411 – 

след кръстовището с ул. „Батак“, направо по бул. „Марица“, спирка №412– бул. „Марица“ 

(север), ляв завой по ул. „Владая“, десен завой по бул. „Шести септември“, спирка №166 – 

„Нордикс“, спирка №138 – магазин „Била“1, спирка №139 - у-ще „Л. Каравелов“, спирка 

№140 – бул. „Шести септември“ №193, спирка №141 - пл. „Съединение“ ляв завой по бул. 

„Руски“, спирка № 167 – „Бунарджика“, спирка №168 – МОЛ „Марково тепе“, десен завой 

по бул. „Хр. Ботев“, спирка №188 – срещу „Централна гара“, спирка №189 – срещу 

Въздушен мост, спирка №190 – Младежки хълм, ляв завой по ул. „Коматевско шосе“, ляв 

завой по бул. „Н. Вапцаров“, спирка №191– кафе „Мираж“, спирка №192 – срещу „Белия 

дом“, спирка №193 – „Камела“, спирка №194 – срещу баня „Русалка“, спирка №60 – І-во 

РПУ – „Тухлата“, спирка №61 – ІІ-ра градска болница, спирка №62 – зала „Олимпиада“, 

десен завой по ул. „Индустриална“, спирка №63 – срещу завод „Флавия“, десен завой по ул. 

„Кукленско шосе“, спирка №64 – хотел „Родопи“, спирка №425 – „Къщичките“, спирка 

№281 – „Керамичен цех“, спирка №282 – „Митницата“, спирка №481 – МБАЛ „Джи Мед“, 

спирка №1013 - обръщало „Митница“ - последна. 

 

Обслужващи маршрута:   
Брой автобуси: 3 цели 

Времетраене на един курс - 43 мин. 

Времетраене на една обиколка – 88 мин. 

Дължина на един курс: обръщало „Митница“ - кв. „Изгрев“ - 13,449 км. 

                                        кв. „Изгрев“ - обръщало „Митница“ - 13,429 км. 

Дължина на една обиколка – 26,878 км. 

Общо за деня: 58 курса / 779,462 км. 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №116 

Празник 
 

I-ра II-ра III-та 

„Митница“ кв. „Изгрев“ „Митница“ кв. „Изгрев“ „Митница“ кв. „Изгрев“ 

пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. 

 
5:28 5:58 6:00 

 
5:58 6:28 6:30 

 
6:28 6:58 7:00 

6:43 6:45 7:28 7:30 7:13 7:15 7:58 8:00 7:43 7:45 8:28 8:30 

8:13 8:15 8:58 9:00 8:43 8:45 9:28 9:30 9:13 9:15 9:58 10:00 

9:43 9:45 10:28 10:30 10:13 10:15 10:58 11:00 10:43 10:45 11:28 11:30 

11:13 11:15 11:58 12:00 11:43 11:45 12:28 12:30 12:13 12:15 12:58 13:00 

12:43 12:45 13:28 13:30 13:13 13:15 13:58 14:00 13:43 13:45 14:28 14:30 

14:13 14:15 14:58 15:00 14:43 14:45 15:28 15:30 15:13 15:15 15:58 16:00 

15:43 15:45 16:28 16:30 16:13 16:15 16:58 17:00 16:43 16:45 17:28 17:30 

17:13 17:15 17:58 18:00 17:43 

   

18:13 18:15 18:58 19:00 

18:43 18:45 19:28 19:30 

    

19:43 19:45 20:35 20:37 

20:13 20:15 21:10 21:12 

    
21:37 

 

    

22:10 

           22 курса 16 курса 20 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Маршрутът на автобусна линия №116 е удължен извън границите на Община 

Пловдив, през колелото на околовръстното шосе и обратно по бул. „Кукленско шосе”, като 

автобусите  ще спират на спирка на бул. „Кукленско шосе“ №52, след изграждането и на  

спирката пред МБАЛ „ДЖИ МЕД“ в локалното платно  и  изчакват на последна спирка  

№1013 – „Митница” – обръщалото. 

 

 

 

 

 

Настоящото разписание се възлага от Община Пловдив на Консорциум „Пловдив – 2017“ 

ДЗЗД, оператор „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД, относно договор № 

18ДГ126/28.02.2018 г., считано от 01.08.2021 г. до второ нареждане, съгласно Заповед № 

21ОА2086 от 30.07.2021 г. 

ЕИК: 202111161 

 


