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Маршрут на автобусна линия №25 

Делник 
 
Маршрут: АПК „Тракия“ - жк „Тракия“ А12 

Спирка №1006 – АПК „Тракия“, ляв завой по ул. „В. Левски“, спирка №1 – срещу 
ТЕЦ „Север“, спирка №2 – „Петрол“, спирка №3 – Мототехника, спирка №4 – срещу 
„Ален Мак“, спирка №5 – бл. „Гиганта“, ляв завой по бул. „Дунав“, спирка №6 – „Банята“, 
десен завой по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка №7 – кръстовището с ул. „Братя 
Обрейкови“ (запад), спирка №8 – хотел „Марица“, ляв завой по бул. „Шести септември“, 
спирка №119 – срещу Семинарията, спирка №120 – пл. „Шахбазян“, спирка №121 – срещу 
у-ще „Любен Каравелов“, десен завой по бул. „Източен“, спирка №122 – бул. „Източен“ 
(запад), спирка №437 – бул. „Източен“ (срещу „Румекс“), ляв завой по бул. „Княгиня Мария 
Луиза“, спирка №123 – ТПК „Марица“, спирка №124 – „Полиграфия“ АД, спирка №125 – 
срещу Хладилника, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка №362 – магазин „Била 3“, 
спирка №363 – Поделението преди „Метро“, спирка №236 – жк „Тракия“ бл. 21, спирка 
№364 – жк „Тракия“ бл. 28, спирка №365 – жк „Тракия“ бл.52, ляв завой по ул. „Шипка“, 
спирка №366 – магазин „Сани“, десен завой по ул. „Съединение“, спирка №78 – ТЦ 
„Форум Тракия“,   спирка №79 – жк „Тракия“ бл. 146,  спирка №80 – жк „Тракия“ бл. 175, 
спирка №81 – магазин „Детски свят“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – 
жк „Тракия“   бл. 199, десен завой по ул. „Поручик Б. Ботев“, спирка №1011 – жк „Тракия“ 
А12 - последна. 
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Маршрут на автобусна линия №25 

Делник 
 

Маршрут: жк „Тракия“ А12 - АПК „Тракия“ 
Спирка №1011 - жк „Тракия“ А12, спирка №405 – срещу магазин „Алфина“, десен 

завой по ул. „П. Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка№256 – бул. 
„Освобождение“ 1 север, ляв завой по ул. „Д. Ризов“, спирка №352 – жк „Тракия“ бл. 204, 
ляв завой по ул. „Съединение “, спирка №108 – срещу магазин „Детски свят“, спирка №109 
- жк „Тракия“ бл. 150, спирка №110 – СОУ „Софроний Врачански“, ляв завой по бул. 
„Шипка“, спирка №414 – срещу магазин „Сани“, десен завой по бул. „Освобождение“, 
спирка №359 – магазин „Лидъл“, спирка №360 – жк „Тракия“ бл. 15, спирка №216 – жк 
„Тракия“ бл. 1, спирка №433 – след  х-л SPS, спирка №361 – срещу магазин „Била 3“, ляв 
завой по бул. „Княгиня Мария Луиза“, спирка №134 – хотел „Кендрос“, спирка №135 – 
Траурен парк „Централен“ 1, спирка №132 – Траурен парк „Централен“ 2, десен завой по 
бул. „Източен“, спирка №137 – бул. „Източен“ (сервиз „Румекс“), спирка №353 – 
Бизнесцентър „Микрон“, ляв завой по бул. „Шести септември“, спирка №138 – магазин 
„Била 1“, спирка №139 – у-ще „Любен Каравелов“, спирка №140 – бул. „Шести септември“ 
№193, десен завой по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка №48 – Водна палата, спирка 
№49 – Панаира, спирка №50 – кръстовището с  ул. „Братя Обрейкови“ (изток), ляв завой по 
бул. „Дунав“, спирка №51 – срещу у-ще „Й. Йовков“, десен завой по ул. „В. Левски“, 
спирка №52 – срещу бл. „Гигант“, спирка №53 – „Ален Мак“, спирка №54 – срещу 
„Петрол“, спирка №55 – ТЕЦ „Север“, спирка №1006 – АПК „Тракия“ - последна. 

 
Обслужващи маршрута:   
Брой автобуси: 4 цели 
Времетраене на един курс – 40 мин. 
Времетраене на една обиколка – 82 мин. 
Дължина на един курс: АПК „Тракия“ - жк „Тракия“ А12 - 12,352 км.  
                                        Жк „Тракия“ А12 - АПК „Тракия“ - 12,649 км. 
Дължина на една обиколка – 25,001 км. 
Общо за деня: 84 курса / 1 050,042 км. 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №25 

Делник 
 

I-ва II-ра III-та 
жк 

„Тракия“ 
А12 

АПК 
„Тракия“ 

жк 
„Тракия“ 

А12 

АПК 
„Тракия“ 

жк 
„Тракия“ 

А12 

АПК 
„Тракия“ 

пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. 
  5:40 6:20 6:22   6:01 6:41 6:43   6:22 7:02 7:04 

7:02 7:04 7:44 7:46 7:23 7:25 8:05 8:07 7:44 7:46 8:26 8:28 
8:26 8:28 9:08 9:10 8:47 8:49 9:29 9:31 9:08 9:10 9:50 9:52 
9:50 9:52 10:32 10:34 10:11 10:13 10:53 10:55 10:32 10:34 11:14 11:16 

11:14 11:16 11:56 11:58 11:35 11:37 12:17 12:19 11:56 11:58 12:38 12:40 
12:38 12:40 13:20 13:22 12:59 13:01 13:41 13:43 13:20 13:22 14:02 14:04 
14:02 14:04 14:44 14:46 14:23 14:25 15:05 15:07 14:44 14:46 15:26 15:28 
15:26 15:28 16:08 16:10 15:47 15:49 16:29 16:31 16:08 16:10 16:50 16:52 
16:50 16:52 17:32 17:34 17:11 17:13 17:53 17:55 17:32 17:34 18:14 18:16 
18:14 18:16 18:56 18:58 18:35 18:37 19:17 19:19 18:56 18:58 19:38 19:40 
19:38 19:40 20:20 20:22 19:59       20:20 20:22 21:02 21:04 
21:02              21:44       

22 курса 20 курса 22 курса 
IV-та 

жк 
„Тракия“ 

А12 

АПК 
„Тракия“ 

пр. тр. пр. тр. 
 6:44 7:24 7:26 
8:06 8:08 8:48 8:50 
9:30 9:32 10:12 10:14 
10:54 10:56 11:36 11:38 
12:18 12:20 13:00 13:02 
13:42 13:44 14:24 14:26 
15:06 15:08 15:48 15:50 
16:30 16:32 17:12 17:14 
17:54 17:56 18:36 18:38 
19:18 19:20 20:00 20:02 
20:42    

20 курса 
  
Настоящото разписание се възлага от Община Пловдив на Консорциум „Пътнически 
Превози Пловдив“ ДЗЗД, оператор „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД, относно договор 
№ 16ДГ219/17.03.2016 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 №25 
Празник 

 
Маршрут: АПК „Тракия“ - жк „Тракия“ А12 

Спирка №1006 – АПК „Тракия“, ляв завой по ул. „В. Левски“, спирка №1 – срещу 
ТЕЦ „Север“, спирка №2 – „Петрол“, спирка №3 – Мототехника, спирка №4 – срещу 
„Ален Мак“, спирка №5 – бл. „Гиганта“, ляв завой по бул. „Дунав“ - спирка №6 – „Банята“, 
десен завой по бул. „Цар Борис III Обединител“ - спирка №7 – кръстовището с ул. „Братя 
Обрейкови“ (запад), спирка №8 – хотел „Марица“, ляв завой по бул. „Шести септември“, 
спирка №119 – срещу Семинарията, спирка №120 – пл. „Шахбазян“, спирка №121 – срещу 
у-ще „Любен Каравелов“, направо по бул. „Шести септември“, *ляв завой по моста на 
„Адата“, десен завой по ул. „Рогошко шосе“, спирка №210 – завод „Напредък“, спирка 
№213 – Разклона за ЗХА „Родина“, спирка №212 – преди моста, спирка №1019 – 
Траурен парк „Север“, десен завой по ул. „Рогошко шосе“, спирка №181 – 
бензиностанцията, спирка №182 – разклона за ЗХА „Родина“ (север), спирка № 183 – 
срещу „Напредък“, ляв завой по моста на „Адата“, десен завой по бул. „Шести 
септември“, ляв завой по бул. „Източен“ - спирка №122 – бул. „Източен“ (запад), спирка 
№437 – бул. „Източен“ (срещу „Румекс“), ляв завой по бул. „Княгиня Мария Луиза“ - 
спирка №123 – ТПК „Марица“, спирка №124 – „Полиграфия“ АД, спирка №125 – срещу 
Хладилника, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка №362 – магазин „Била 3“, спирка 
№363 – Поделението преди „Метро“, спирка №236 – жк „Тракия“ бл. 21, спирка №364 – жк 
„Тракия“ бл.28, спирка №365 – жк „Тракия“ бл. 52, ляв завой по ул. „Шипка“, спирка №366 
– магазин „Сани“, десен завой по ул. „Съединение“, спирка №78 – ТЦ „Форум Тракия“,  
спирка №79 – жк „Тракия“ бл. 146,  спирка № 80 – жк “Тракия“ бл. 175,  спирка № 81 – 
пред магазин „Детски свят“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка № 351 – жк 
„Тракия“ бл. 199, десен завой по ул. „Поручик Б. Ботев“,  спирка № 1011 – жк „Тракия“ А12 
– последна. 
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Маршрут на автобусна линия №25 

Празник 
 

Маршрут: жк „Тракия“ А12 - АПК „Тракия“ 
Спирка №1011 – жк „Тракия“ А12, спирка №405 – срещу маагзин „Алфина“, десен 

завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“,  спирка №256 – бул. 
„Освобождение“ 1  север, ляв завой по ул. „Димитър Ризов“,  спирка №352 – жк „Тракия“ 
бл. 204, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – срещу магазин „Детски свят“, 
спирка №109 - жк „Тракия“ бл. 150, спирка №110 – СОУ „Софроний Врачански“, ляв завой 
по бул. „Шипка“, спирка №414 – срещу магазин „Сани“, десен завой по бул. 
„Освобождение“, спирка №359 – магазин „Лидъл“, спирка №360 – жк „Тракия“ бл. 15, 
спирка №216 – жк „Тракия“ бл. 1, спирка №433 – след х-л. SPS, спирка №361 – срещу 
магазин „Била 3“, ляв завой по бул. „Княгиня Мария Луиза“, спирка №134 – хотел 
„Кендрос“, спирка №135 – Траурен парк „Централен“ 1, спирка №136 – Траурен парк 
„Централен“ 2, десен завой по бул. „Източен“, спирка №137 – бул. „Източен“ (сервиз 
„Румекс“), спирка №353 – Бизнесцентър „Микрон“, *десен завой по бул „Шести 
септември“, ляв завой по моста на „Адата“, десен завой по ул. „Рогошко шосе“, спирка 
№210 – завод „Напредък“, спирка №213 – Разклона за ЗХА „Родина“, спирка №212 – 
преди моста, спирка №1019 – Траурен парк „Север“, десен завой по ул. „Рогошко 
шосе“, спирка №181 – бензиностанцията, спирка №182 – разклона за ЗХА „Родина“ 
(север), спирка № 183 – срещу „Напредък“, ляв завой по моста на „Адата“, десен завой 
по бул. „Шести септември“, спирка №138 – магазин „Била 1“, спирка №139 – у-ще „Любен 
Каравелов“, спирка №140 – бул. „Шести септември“ №193, десен завой по бул. „Цар Борис 
III Обединител“ - спирка №48 – Водна палата, спирка №49 – Панаира, спирка №50 – 
кръстовището с  ул. „Братя Обрейкови“ (изток), ляв завой по бул. „Дунав“, спирка №51 – 
срещу у-ще „Й. Йовков“, десен завой по ул. „В. Левски“ , спирка №52 – срещу бл. „Гигант“, 
спирка №53 – „Ален Мак“, спирка №54 – срещу „Петрол“, спирка №55 – ТЕЦ „Север“, 
спирка №1006 – АПК „Тракия“- последна. 
 
Обслужващи маршрута: 
Брой автобуси: 3 цели 
Времетраене на един курс – 46/ 37 мин. 
Времетраене на една обиколка – 94/ 76 мин. 
Дължина на един курс : 

АПК „Тракия“ - жк „Тракия“ А12 /през Траурен парк „Север“/- 17,105 км.  
жк „Тракия“ А12 - АПК „Тракия“ /през Траурен парк „Север“/ - 17,305 км. 
АПК „Тракия“ - жк „Тракия“ А12 - 12,352 км.  
жк „Тракия“ А12 - АПК „Тракия“ - 12,649 км. 

Дължина на една обиколка – 34,410 км. / 25,001км. 
Общо за деня: 56 курса / 897,617 км. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                ОБЩИНА ПЛОВДИВ 
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА” 
 

Страница 6 от 6                                               Заверка от Общината: 
 

 
Маршрутно разписание на автобусна линия №25 

Празник 
 

I-ва II-ра III-та 
жк „Тракия“ 

А12 
АПК 

„Тракия“ 
жк „Тракия“ 

А12 
АПК 

„Тракия“ 
жк „Тракия“ 

А12 
АПК 

„Тракия“ 
пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. 

  6:21 6:58 7:00*   6:46 7:23 7:25*   7:12* 7:58 8:00* 
7:46 7:48* 8:34 8:36* 8:11 8:13* 8:59 9:01* 8:46 8:48* 9:34 9:36* 
9:22 9:24* 10:10 10:12* 9:47 9:49* 10:35 10:37* 10:22 10:24* 11:10 11:12* 
10:58 11:00* 11:46 11:48* 11:23 11:25* 12:11 12:13* 11:58 12:00* 12:46 12:48* 
12:34 12:36* 13:22 13:24* 12:59 13:01* 13:47 13:49* 13:34 13:36* 14:22 14:24* 
14:10 14:12* 14:58 15:00* 14:35 14:37* 15:23 15:25* 15:10 15:12* 15:58 16:00* 
15:46 15:48* 16:34 16:36* 16:11 16:13* 16:59 17:01* 16:46 16:48* 17:34 17:36* 
17:22 17:24* 18:10 18:12 17:47 17:49* 18:35 18:37 18:22 18:24 19:01 19:03 
18:49 18:51 19:28 19:30 19:14 19:16 19:53 19:55 19:40 19:42 20:19 20:21 
20:07 20:09 20:46 20:48 20:32       20:58       
21:25                

20 курса 18 курса 18 курса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящото разписание се възлага от Община Пловдив на Консорциум „Пътнически 
Превози Пловдив“ ДЗЗД, оператор „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД, съгласно Решение 
№165 на Общински съвет Пловдив, взето с Протокол №10 от 14.07.2021г., считано от 
10.09.2021 г., относно договор № 16ДГ219/17.03.2016 г., със срок на действие до 17.03.2026г. 
ЕИК: 202111161 
 
 
 
 
 
 
 
Забележка: *Маршрутното разписание до Траурен парк „Север“ ще се изпълнява само 
от 7:00ч. до 18:00ч. 
 


