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Маршрут на автобусна линия №15 

Делник 

 

Маршрут: кв. „Прослав“ – ИЗК „Марица“ 

Спирка №1002 – кв. „Прослав“ на ул. „Елена“, спирка №487 – ул. „Елена“ (юг), 
спирка №180 – срещу ОУ „Т. Каблешков“, ляв завой по ул. „Елин Пелин“, спирка №486 - ул. 

„Елена“ 1, направо по ул. „Елин Пелин“, спирка №145 – ул. „Елин Пелин“ №45, ляв завой по 

ул. „Битоля“, спирка №146 – ул. „Битоля“ (север), десен завой по ул. „Борис Петров“, ляв 

завой по ул. „Просвета“, спирка №468 – срещу „Филипополис“, спирка №415 – ул. „Елин 

Пелин“ (изток), спирка №147 – срещу ОДЗ „Боряна“, десен завой по бул. „Пещерско шосе“, 

спирка №148 – автоморга, спирка №69 – склад за гуми, спирка №149 – магазин „Мега 

Марина“, спирка №150 – срещу „Динекспрес“, спирка №151 – срещу Хирургиите, ляв завой 

по ул. „Перущица“, спирка №315 – МОЛ 1 (изток), десен завой по бул. „Свобода“, спирка 

№316 – МОЛ 2 (юг), ляв завой по ул. „Владивосток“, спирка №268 – Данъчното, десен завой 

по бул. „Шести септември“, спирка №240 – бул. „Шести септември“ (юг), десен завой по ул. 

„Копривщица“ №41, спирка №241 – ул. „Копривщица“ №41, ляв завой по бул. „Свобода“, 

спирка №245 – бул. „Свобода“ (юг), ляв завой по бул. „Васил Априлов“, спирка №317 – бул. 

„Васил Априлов“ срещу ІІ-ро РПУ, десен завой по бул. „Шести септември“, спирка №116 – 

II ДКЦ, спирка №117 – кино „Фламинго“, спирка №118 – срещу пл. „Съединение“, ляв завой 

по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка №48 – Водна палата, спирка №49 – Панаира, 

спирка №50 – кръстовището с ул. „Братя Обрейкови“ (изток), десен завой по ул. „Брезовско 

шосе“, спирка №224 – ул. „Брезовско шосе“ 12В, спирка №225 – базар „Илиянци“, спирка 

№226 – ЕАЗ на ул. „Брезовско шосе“ , спирка №267 – магазин „Деком“, спирка №1020 – ИЗК 

„Марица“ – последна. 
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Маршрут на автобусна линия №15 

Делник 
 

Маршрут: ИЗК „Марица“– кв. „Прослав“ 

Спирка №1020 – ИЗК „Марица“, ляв завой по бул. „Брезовско шосе“, спирка №227 – 
„Рота инженеринг“, спирка №228 – търговски център „Нова“, спирка № 229 – ЖП прелез на 

ул. „Брезовско шосе“, ляв завой по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка №7 – 

кръстовището с „Братя Обрейкови“ (запад), спирка №8 – хотел „Марица“, спирка №9 – 

ТЕЛК, десен завой по бул. „Шести септември“, спирка №141 – пл. „Съединение“, спирка 

№142 – сладкарница „Неделя“, ляв завой по бул. „Васил Априлов“, спирка №312 – ресторант 

„Шери“, десен завой по бул. „Свобода“, спирка №266 – бул. „Свобода“ срещу №41, десен 

завой по ул. „Копривщица“, спирка №313 – срещу хотел „Бордо“, ляв завой по бул. „Шести 

септември“, спирка №314 – стадион „Пловдив“, ляв завой по ул. „Владивосток“, десен завой 

по бул. „Свобода“, спирка №242 – МОЛ 1 (север), ляв завой по ул. „Перущица“, спирка №243 

– МОЛ 2 (запад), десен завой по бул. „Пещерско шосе“, спирка №173 – Хирургии, спирка 

№174 – „Динекспрес“, спирка №175 – срещу магазин „Мега Марина“, спирка №176 – 

„Арнаудов“, ляв завой по ул. „Елин Пелин“, спирка №177 – ул. „Елин Пелин“ (запад) 1, 

спирка №396 – ул. „Елин Пелин“ 2 (запад), десен завой по ул. „Просвета“, направо по ул. 

„Просвета“, спирка №436 – вход ТКЗС, спирка №178 – „Филипополис“, десен завой по ул. 

„Борис Петров“, спирка №179 – ул. „Борис Петров“ №12, десен завой по ул. „Елена“, спирка 

№485 – между ул. „Борис Петров“ и ул. „Тих кът“, направо по ул. „Елена“, спирка №1002 - 

кв. „Прослав“ на ул. „Елена“ – последна. 

 

Обслужващи маршрута: 

Брой автобуси: 8 цели 

Времетраене на един курс – 45 мин. 

Времетраене на една обиколка – 95 мин. 

Дължина на един курс: кв. „Прослав“ – ИЗК „Марица“ – 13,715 км. 

ИЗК „Марица“ – кв. „Прослав“ – 12,957 км. 

Дължина на една обиколка – 26,672 км. 

Общо за деня: 136 курса / 1 812,938 км. 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №15 

Делник 

 

I–ва II–ра III–та 

кв. 

„Прослав“ 

ИЗК 

„Марица“ 

кв. 

„Прослав“ 

ИЗК 

„Марица“ 

кв. 

„Прослав“ 

ИЗК 

„Марица“ 

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

   6:10  5:30 6:20 6:25  5:45 6:20 6:35 

7:00 7:05 7:50 8:15 7:10 7:15 8:00 8:05 7:20 7:30 8:10 8:35 

9:00 9:05 9:50 10:15 8:50 8:55 9:40 9:45 9:15 9:20 10:10 10:35 

10.55 11:00 11:50 12:15 10:30 10:40 11:20 11:25 11:20 11:25 12:10 12:35 

13:00 13:05 13:50 14:15 12:10 12:15 13:00 13:05 13:20 13:25 14:10 14:35 

15:00 15:05 15:50 16:15 13:50 14.00 14:40 14:45 15:20 15:25 16:10 16:35 

17:00 17:05 17:50 18:15 15:30 15:35 16:20 16:25 17:20 17:25 18:10 18:35 

19:00 19:10 19:50 20:00 17:10 17:15 18:00 18:05 19:20 19:25 20:10 20:15 

20:30    18:50 18:55 19:40 19:45 20:40    

    20:20 20:25 21:00      

            

15 курса 19 курса 16 курса 

IV–та V–та VI–та 

кв. 
„Прослав“ 

ИЗК 
„Марица“ 

кв. 
„Прослав“ 

ИЗК 
„Марица“ 

кв. 
„Прослав“ 

ИЗК 
„Марица“ 

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

   6:00  6:00 6:40 6:55    5:30 

6:50 6:55 7:40 7:45 7:40 7:45 8:30 8:55 6:10 6:15 7:00 7:05 

8:30 8:40 9:20 9:25 9:40 9:45 10:30 10:55 7:50 7:55 8:40 8:45 

10:05 10:10 11:00 11:05 11:40 11:45 12:30 12:55 9:30 9:35 10:20 10:25 

11:50 11:55 12:40 12:45 13:40 13:45 14:30 14:55 11:10 11:15 12:00 12:05 

13:30 13:35 14:20 14:25 15:40 15:50 16:30 16:55 12:45 12:50 13:40 13:45 

15:10 15:15 16:00 16:05 17:35 17:40 18:30 18:55 14:30 14:35 15:20 15:25 

16:45 16:50 17:40 17:45 19:40 19:45 20:30 20:35 16:05 16:10 17:00 17:05 

18:30 18:40 19:20 19:25 21:00    17:50 17:55 18:40 18:45 

20:05 20:10 20:50 20:55     19:30 19:35 20:20 20:25 

21:30 21:35 22:00      21:00    

20 курса 16 курса 19 курса 

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

оператор „Автотранс – 2000“ ООД, относно договор № 18ДГ126/28.02.2018 г. със срок на 

действие до 01.03.2028 г., считано от 19.09.2022 г. до второ нареждане, съгласно Заповед № 

22ОА-2150 от 16.09.2022 г.. 

ЕИК: 115535593
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Маршрутно разписание на автобусна линия №15 

Делник 
 

VII–ма VIII–ма 

кв. 
„Прослав“ 

ИЗК 
„Марица“ 

кв. 
„Прослав“ 

ИЗК 
„Марица“ 

пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. 

       5:40 

 6:25 7:10 7:35 6:30 6:35 7:20 7:25 

8:20 8:25 9:10 9:35 8:08 8:10 9:00 9:05 

10:20 10:25 11:10 11:35 9:50 9:55 10:40 10:45 

12:20 12:30 13:10 13:35 11:30 11:35 12:20 12:25 

14:15 14:20 15:10 15:35 13:10 13:15 14:00 14:05 

16:20 16:25 17:10 17:35 14:50 14:55 15:40 15:45 

18:20 18:25 19:10 19:35 16:30 16:35 17:20 17:25 

20:10    18:05 18:10 19:00 19:05 

    19:40    

14 курса 17 курса 

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

оператор „Автотранс – 2000“ ООД, относно договор № 18ДГ126/28.02.2018 г. със срок на 

действие до 01.03.2028 г., считано от 19.09.2022 г. до второ нареждане, съгласно Заповед № 

22ОА-2150 от 16.09.2022 г.. 

ЕИК: 115535593 
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Маршрут на автобусна линия №15 

Празник 

 

Маршрут: кв. „Прослав“ – ИЗК „Марица“ 

Спирка №1002 – кв. „Прослав“ на ул. „Елена“, спирка №487 – ул. „Елена“ (юг), 
спирка №180 – срещу ОУ „Т. Каблешков“, ляв завой по ул. „Елин Пелин“, спирка №486 - ул. 

„Елена“ 1, направо по ул. „Елин Пелин“, спирка №145 – ул. „Елин Пелин“ №45, ляв завой по 

ул. „Битоля“, спирка №146 – ул. „Битоля“ (север), десен завой по ул. „Борис Петров“, ляв 

завой по ул. „Просвета“, спирка №468 – срещу „Филипополис“, спирка №415 – ул. „Елин 

Пелин“ (изток), спирка №147 – срещу ОДЗ „Боряна“, десен завой по бул. „Пещерско шосе“, 

спирка №148 – автоморга, спирка №69 – склад за гуми, спирка №149 – магазин „Мега 

Марина“, спирка №150 – срещу „Динекспрес“, спирка №151 – срещу Хирургиите, ляв завой 

по ул. „Перущица“, спирка №315 – МОЛ 1 (изток), десен завой по бул. „Свобода“, спирка 

№316 – МОЛ 2 (юг), ляв завой по ул. „Владивосток“, спирка №268 – Данъчното, десен завой 

по бул. „Шести септември“, спирка №240 – бул. „Шести септември“ (юг), десен завой по ул. 

„Копривщица“ №41, спирка №241 – ул. „Копривщица“ №41, ляв завой по бул. „Свобода“, 

спирка №245 – бул. „Свобода“ (юг), ляв завой по бул. „Васил Априлов“, спирка №317 – бул. 

„Васил Априлов“ срещу ІІ-ро РПУ, десен завой по бул. „Шести септември“, спирка №116 – 

II ДКЦ, спирка №117 – кино „Фламинго“, спирка №118 – срещу пл. „Съединение“, ляв завой 

по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка №48 – Водна палата, спирка №49 – Панаира, 

спирка №50 – кръстовището с ул. „Братя Обрейкови“ (изток), десен завой по ул. „Брезовско 

шосе“, спирка №224 – ул. „Брезовско шосе“ 12В, спирка №225 – базар „Илиянци“, спирка 

№226 – ЕАЗ на ул. „Брезовско шосе“ , спирка №267 – магазин „Деком“, спирка №1020 – ИЗК 

„Марица“ – последна. 
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Маршрут на автобусна линия №15 

Празник 
 

Маршрут: ИЗК „Марица“– кв. „Прослав“ 

Спирка №1020 – ИЗК „Марица“, ляв завой по бул. „Брезовско шосе“, спирка №227 – 
„Рота инженеринг“, спирка №228 – търговски център „Нова“, спирка № 229 – ЖП прелез на 

ул. „Брезовско шосе“, ляв завой по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка №7 – 

кръстовището с „Братя Обрейкови“ (запад), спирка №8 – хотел „Марица“, спирка №9 – 

ТЕЛК, десен завой по бул. „Шести септември“, спирка №141 – пл. „Съединение“, спирка 

№142 – сладкарница „Неделя“, ляв завой по бул. „Васил Априлов“, спирка №312 – ресторант 

„Шери“, десен завой по бул. „Свобода“, спирка №266 – бул. „Свобода“ срещу №41, десен 

завой по ул. „Копривщица“, спирка №313 – срещу хотел „Бордо“, ляв завой по бул. „Шести 

септември“, спирка №314 – стадион „Пловдив“, ляв завой по ул. „Владивосток“, десен завой 

по бул. „Свобода“, спирка №242 – МОЛ 1 (север), ляв завой по ул. „Перущица“, спирка №243 

– МОЛ 2 (запад), десен завой по бул. „Пещерско шосе“, спирка №173 – Хирургии, спирка 

№174 – „Динекспрес“, спирка №175 – срещу магазин „Мега Марина“, спирка №176 – 

„Арнаудов“, ляв завой по ул. „Елин Пелин“, спирка №177 – ул. „Елин Пелин“ (запад) 1, 

спирка №396 – ул. „Елин Пелин“ 2 (запад), десен завой по ул. „Просвета“, направо по ул. 

„Просвета“, спирка №436 – вход ТКЗС, спирка №178 – „Филипополис“, десен завой по ул. 

„Борис Петров“, спирка №179 – ул. „Борис Петров“ №12, десен завой по ул. „Елена“, спирка 

№485 – между ул. „Борис Петров“ и ул. „Тих кът“, направо по ул. „Елена“, спирка №1002 - 

кв. „Прослав“ на ул. „Елена“ – последна. 

 

Обслужващи маршрута: 

Брой автобуси: 4 цели 
Времетраене на един курс – 35 мин. 

Времетраене на една обиколка – 75 мин. 

Дължина на един курс: кв. „Прослав“ – ИЗК „Марица“ – 13,715 км. 

ИЗК „Марица“ – кв. „Прослав“ – 12,957 км. 

Дължина на една обиколка – 26,672 км. 

Общо за деня: 69 курса / 920,563 км. 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №15 

Празник 

 
I–ва II–ра III–та 

кв. 
„Прослав“ 

ИЗК 
„Марица“ 

кв. 
„Прослав“ 

ИЗК 
„Марица“ 

кв. 
„Прослав“ 

ИЗК 
„Марица“ 

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

 6:00 6:45 7:00  6:25 7:10 7:25  6:50 7:35 7:50 

7:35 7:40 8:25 8:40 8:00 8:05 8:50 9:05 8:25 8:30 9:15 9:30 

9:15 9:20 10:05 10:20 9:40 9:45 10:30 10:45 10:05 10:10 10:55 11:10 

10:55 11:00 11:45 12:00 11:20 11:25 12:10 12:25 11:45 11:50 12:35 12:50 

12:35 12:40 13:25 13:40 13:00 13:05 13:50 14:05 13:25 13:30 14:15 14:30 

14:15 14:20 15:05 15:20 14:40 14:45 15:30 15:45 15:05 15:10 15:55 16:10 

15:55 16:00 16:45 17:00 16:20 16:25 17:10 17:25 16:45 16:50 17:35 17:50 

17:35 17:40 18:25 18:40 18:00 18:05 18:50 19:05 18:25 18:30 19:15 19:30 

19:15 19:20 20:05  19:40 19:45 20:30 20:35 20:05    

    21:05        

17 курса 18 курса 16 курса 

IV–та  

кв. 
„Прослав“ 

ИЗК 
„Марица“ 

пр. тр. пр. тр. 

 7:15 8:00 8:15 

8:50 8:55 9:40 9:55 

10:30 10:35 11:20 11:35 

12:10 12:15 13:00 13:15 

13:50 13:55 14:40 14:55 

15:30 15:35 16:20 16:35 

17:10 17:15 18:00 18:15 

18:50 18:55 19:40 19:55 

20:30 20:35 21:05 21:10 

21:40    

18 курса 

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

оператор „Автотранс – 2000“ ООД, относно договор № 18ДГ126/28.02.2018 г. със срок на 

действие до 01.03.2028 г., считано от 19.09.2022 г. до второ нареждане, съгласно Заповед № 

22ОА-2150 от 16.09.2022 г.. 
 

ЕИК: 115535593 
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