
ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА” 

Страница 1 от 7 Заверка от Общината: 

 

 

Маршрут на автобусна линия №17 

Делник 
 

Маршрут: кв. „Прослав“ – жк „Тракия“ А13 

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“, 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“, ляв завой по ул. „Елин 

Пелин“, спирка №415 – ул. „Елин Пелин“ (изток), спирка №147 – срещу ОДЗ „Боряна“, 

направо по бул.“Шести септември“, спирка №464 - срещу разклона за хотел „Ландмарк 

Крийк“, спирка №471 - срещу Зоологическа градина, десен завой по ул. „Свобода“, спирка 

№1037 – локално платно бул. „Свобода“, ляв завой по ул. „Владивосток“, спирка №268 – 

Данъчното, десен завой по бул. „Шести септември“, спирка №240 – бул. „Шести 

септември“ (юг), ляв завой по бул. „Копривщица“ – запад, спирка №372 – бул. 

„Копривщица“ (срещу денонощното), десен завой по бул. „Марица“, спирка №373 – 

„Марица 1“ (юг), спирка №374 – „Марица 2“ (юг), десен завой по бул. „Васил Априлов“, 

спирка №451 - бул. „В. Априлов“ №85, спирка №312 – ресторант „Шери“, спирка №246 – 

Мальовица (запад), спирка №328 – ВМИ, спирка №329 – Копчето, 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 – I-во РПУ – 

„Тухлата“, спирка №61 – II-ра Градска болница, спирка №62 – зала „Олимпиада“, десен 

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

„Кукленско шосе“, спирка №65 – пред „Крепежни изделия“, спирка №66 – пред 

„Топливо“, по надлез „Родопи“ към бул. „Санкт Петербург“, спирка №330 – Поделението, 

десен завой по бул. „Менделеев“, спирка №252 – поделение „ВКР“, спирка №104 – срещу 

Мото център, спирка №357 – Авио музей, ляв завой по бул. „Цар Симеон“, ляв завой по ул. 

„проф. Цветан Лазаров“, спирка №413 – срещу „Оптикоелектрон“, десен завой по ул. 

„Съединение“, спирка №107 – жк. „Тракия“ срещу бл. 208, спирка №108 – срещу магазин 

„Детски свят“, спирка №109 – жк. „Тракия“ бл. 150, спирка №110 – СОУ „Софроний 

Врачански“, спирка №111 – срещу Католически храм, спирка №112 – срещу СОУ 

„Димитър Матевски“,  десен завой  по ул. „Княз Борис I“,  спирка  №113  – срещу СОУ 

„Черноризец Храбър“, ляв завой по ул. „Кудоглу“, спирка №114 – жк. „Тракия“ бл. 265, 

десен завой по ул. „Георги Цариградски“, спирка №1009 - жк. „Тракия“ А13 – последна. 
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Маршрут: жк „Тракия“ А13 - кв. „Прослав“ 

Спирка №1009 - жк „Тракия“ А13, спирка №354 – ресторант „Син кос“, десен завой 

по ул „Ягодовско шосе“, десен завой по бул. „Цар Симеон“, десен завой по ул. „Княз Борис 

I“, спирка №75 – жк „Тракия“ бл. 99, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №76 – жк 

„Тракия“ бл. 62, спирка №77 – Католически храм, спирка №78 - ТЦ „Форум Тракия“, 

спирка №79 – жк „Тракия“ бл. 146, спирка №80 – жк „Тракия“ бл. 175, спирка №81 – 

магазин „Детски свят“, спирка №82 – жк „Тракия“ бл. 208, ляв завой по ул. „проф. Цветан 

Лазаров“, спирка №421 – „Оптикоелектрон“, десен завой по бул. „Цар Симеон“, десен 

завой по бул. „Асеновградско шосе“, спирка №356 – магазин „Мегалукс“, спирка №84 – 

магазин „Баумакс“, спирка №258 – Мото център, ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, 

спирка №323 - бул. „Санкт Петербург“ (север), по надлез “Родопи“, към бул. „Кукленско  

шосе“, спирка №346 – срещу ОМВ, спирка №324 – срещу „Фин Тех Маш“ АД, десен 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, десен завой по 

бул. „Хр. Ботев“, спирка №203 – срещу Младежки хълм, спирка №204 – Въздушен мост, 

спирка №205 – „Централна гара“, ляв завой по бул. „В. Априлов“, спирка №327 – срещу 

кино „Гео Милев“, спирка №169 – срещу ВМИ, спирка №265 – „Мальовица“ (изток), 

спирка №317 – бул. „В. Априлов“ (срещу ІІ-ро РПУ), спирка №383 – ресторант 

„Стадиона“, десен завой по ул. „Я. Сакъзов“, ляв завой по ул. „Чардафон“, спирка №384 – 

ЦКБ, ляв завой по бул. „Марица“ (юг), спирка №385 – Марица 1 (север), спирка №386 – 

Марица 2 (север), ляв завой по бул. „Копривщица“, спирка №387 – бул. „Копривщица“ 

№53, десен завой по бул. „Шести септември“, спирка №314 – стадион „Пловдив“, спирка 

№470 - Зоологическа градина, спирка №463 - след разклона за хотел „Ландмарк Крийк“, ул. 

„Елин Пелин“, спирка №177 – ул. „Е. Пелин“ (запад) 1, спирка №396 – ул. „Елин Пелин“ 

(запад) 2, десен завой 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“ - последна. 

 

Обслужващи маршрута: 

Брой автобуси: 8 цели 

Времетраене на един курс – жк „Тракия“ А13 - кв. „Прослав“ – 70 мин. 

кв. „Прослав“ – жк „Тракия“ А13 – 75 мин. 

 19:42ч.,20:19ч; 20:42ч. и 20:56ч. – 55 мин. 

 20:01ч. и 21:00ч. – 50 мин. 

 20:00ч. – 45 мин. 

Времетраене на една обиколка – 150 мин. / 115 мин. 

Дължина на един курс : кв. „Прослав“ – жк „Тракия“ А13 – 24,484 км. 

жк „Тракия“ А13 – кв. „Прослав“ – 24,880 км. 

Дължина на една обиколка – 49,364 км. 

Общо за деня: 93 курса / 2  295,228 км. 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №17 

Делник 

 
 

І-ва ІІ-ра ІІІ-та 

жк 

„Тракия“ 

А13 

кв. 

„Прослав“ 

жк 

„Тракия“ 

А13 

кв. 

„Прослав“ 

жк 

„Тракия“ 

А13 

кв. 

„Прослав“ 

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

 05:50 07:00 07:05   06:09 07:19 07:24   06:28 07:38 07:43 

08:20 08:25 09:35 09:40 08:39 08:44 09:54 09:59 08:58 09:03 10:13 10:18 

10:55 11:00 12:10 12:15 11:14 11:19 12:29 12:34 11:33 11:38 12:48 12:53 

13:30 13:35 14:45 14:50 13:49 13:54 15:04 15:09 14:08 14:13 15:23 15:28 

16:05 16:10 17:20 17:25 16:24 16:29 17:39 17:44 16:43 16:48 17:58 18:03 

18:40 18:45 19:55 20:00 18:59 19:04 20:14 20:19 19:18 19:23 20:38   

  20:45       21:14               

12 курса 12 курса 11 курса 

ІV-та V-та VI-та 

жк 

„Тракия“ 

А13 

кв. 

„Прослав“ 

жк 

„Тракия“ 

А13 

кв. 

„Прослав“ 

жк 

„Тракия“ 

А13 

кв. 

„Прослав“ 

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

                     6:05 

 06:47 07:57 08:02   07:06 08:16 08:21 07:20 07:25 08:35 08:40 

09:17 09:22 10:32 10:37 09:36 09:41 10:51 10:56 09:55 10:00 11:10 11:15 

11:52 11:57 13:07 13:12 12:11 12:16 13:26 13:31 12:30 12:35 13:45 13:50 

14:27 14:32 15:42 15:47 14:46 14:51 16:01 16:06 15:05 15:10 16:20 16:25 

17:02 17:07 18:17 18:22 17:21 17:26 18:36 18:41 17:40 17:45 18:55 19:00 

19:37 19:42 20:37 20:42 19:56 20:01 20:51 20:56 20:15       

21:37       21:51               

12 курса 12 курса 11 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящото разписание се възлага от Община Пловдив на Консорциум „Пътнически Превози 

Пловдив“ ДЗЗД, оператор „Автотранс – 2000“ ООД, относно договор № 16ДГ219/17.03.2016 г.,  

срок на действие до 18.03.2026 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 №17 

Делник 
 

VІI-ма VІІI-ма 

жк 

„Тракия“ 

А13 

кв. 

„Прослав“ 

жк 

„Тракия“ 

А13 

кв. 

„Прослав“ 

пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. 

     06:25       06:45 

07:40 07:45 08:55 09:00 08:00 08:05 09:15 09:20 

10:15 10:20 11:30 11:35 10:35 10:40 11:50 11:55 

12:50 12:55 14:05 14:10 13:10 13:15 14:25 14:30 

15:25 15:30 16:40 16:45 15:45 15:50 17:00 17:05 

18:00 18:05 19:15 19:20 18:20 18:25 19:35 19:40 

20:35       20:55 21:00 21:50   

11 курса 12 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Настоящото разписание се възлага от Община Пловдив на Консорциум „Пътнически Превози 

Пловдив“ ДЗЗД, оператор „Автотранс – 2000“ ООД, относно договор № 16ДГ219/17.03.2016 г.,  

срок на действие до 18.03.2026 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 №17 

Празник 

Маршрут: кв. „Прослав“ – жк „Тракия“ А13 

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“, 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“, ляв завой по ул. „Елин 

Пелин“, спирка №415 – ул. „Елин Пелин“ (изток), спирка №147 – срещу ОДЗ „Боряна“, 

направо по бул.“Шести септември“, спирка №464 - срещу разклона за хотел „Ландмарк 

Крийк“, спирка №471 - срещу Зоологическа градина, десен завой по ул. „Свобода“, спирка 

№1037 – локално платно бул. „Свобода“, ляв завой по ул. „Владивосток“, спирка №268 – 

Данъчното, десен завой по бул. „Шести септември“, спирка №240 – бул. „Шести 

септември“ (юг), ляв завой по бул. „Копривщица“ – запад, спирка №372 – бул. 

„Копривщица“ (срещу деноношното), десен завой по бул. „Марица“, спирка №373 – 

„Марица 1“ (юг), спирка №374 – „Марица 2“ (юг), десен завой по бул. „Васил Априлов“, 

спирка №451 - бул. „В. Априлов“ №85, спирка №312 – ресторант „Шери“, спирка №246 – 

Мальовица (запад), спирка №328 – ВМИ, спирка №329 – Копчето, 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 – I-во РПУ – 

„Тухлата“, спирка №61 – II-ра Градска болница, спирка №62 – зала „Олимпиада“, десен 

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

„Кукленско шосе“, спирка №65 – пред „Крепежни изделия“, спирка №66 – пред 

„Топливо“, по надлез „Родопи“ към бул. „Санкт Петербург“, спирка №330 – Поделението, 

десен завой по бул. „Менделеев“, спирка №252 – поделение „ВКР“, спирка №104 – срещу 

Мото център, спирка №357 – Авио музей, ляв завой по бул. „Цар Симеон“, ляв завой по ул. 

„проф. Цветан Лазаров“, спирка №413 – срещу „Оптикоелектрон“, десен завой по ул. 

„Съединение“, спирка №107 – жк. „Тракия“ срещу бл. 208, спирка №108 – срещу магазин 

„Детски свят“, спирка №109 – жк. „Тракия“ бл. 150, спирка №110 – СОУ „Софроний 

Врачански“, спирка №111 – срещу Католически храм, спирка №112 – срещу СОУ 

„Димитър Матевски“,  десен завой  по ул. „Княз Борис I“,  спирка  №113  – срещу СОУ 

„Черноризец Храбър“, ляв завой по ул. „Кудоглу“, спирка №114 – жк. „Тракия“ бл. 265, 

десен завой по ул. „Георги Цариградски“, спирка №1009 - жк. „Тракия“ А13 – последна. 
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Маршрут на автобусна линия №17 

Празник 

Маршрут: жк „Тракия“ А13 - кв. „Прослав“ 

Спирка №1009 - жк „Тракия“ А13, спирка №354 – ресторант „Син кос“, десен завой 

по ул „Ягодовско шосе“, десен завой по бул. „Цар Симеон“, десен завой по ул. „Княз Борис 

I“, спирка №75 – жк „Тракия“ бл. 99, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №76 – жк 

„Тракия“ бл. 62, спирка №77 – Католически храм, спирка №78 - ТЦ „Форум Тракия“, 

спирка №79 – жк „Тракия“ бл. 146, спирка №80 – жк „Тракия“ бл. 175, спирка №81 – 

магазин „Детски свят“, спирка №82 – жк „Тракия“ бл. 208, ляв завой по ул. „проф. Цветан 

Лазаров“, спирка №421 – „Оптикоелектрон“, десен завой по бул. „Цар Симеон“, десен 

завой по бул. „Асеновградско шосе“, спирка №356 – магазин „Мегалукс“, спирка №84 – 

магазин „Баумакс“, спирка №258 – Мото център, ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, 

спирка №323 - бул. „Санкт Петербург“ (север), по надлез “Родопи“, към бул. „Кукленско  

шосе“, спирка №346 – срещу ОМВ, спирка №324 – срещу „Фин Тех Маш“ АД, десен 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, десен завой по 

бул. „Хр. Ботев“, спирка №203 – срещу Младежки хълм, спирка №204 – Въздушен мост, 

спирка №205 – „Централна гара“, ляв завой по бул. „В. Априлов“, спирка №327 – срещу 

кино „Гео Милев“, спирка №169 – срещу ВМИ, спирка №265 – „Мальовица“ (изток), 

спирка №317 – бул. „В. Априлов“ (срещу ІІ-ро РПУ), спирка №383 – ресторант 

„Стадиона“, десен завой по ул. „Я. Сакъзов“, ляв завой по ул. „Чардафон“, спирка №384 – 

ЦКБ, ляв завой по бул. „Марица“ (юг), спирка №385 – Марица 1 (север), спирка №386 – 

Марица 2 (север), ляв завой по бул. „Копривщица“, спирка №387 – бул. „Копривщица“ 

№53, десен завой по бул. „Шести септември“, спирка №314 – стадион „Пловдив“, спирка 

№470 - Зоологическа градина, спирка №463 - след разклона за хотел „Ландмарк Крийк“, ул. 

„Елин Пелин“, спирка №177 – ул. „Е. Пелин“ (запад) 1, спирка №396 – ул. „Елин Пелин“ 

(запад) 2, десен завой 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“ - последна. 

 

Обслужващи маршрута: 

Брой автобуси: 4 цели; 

Времетраене на един курс – жк „Тракия“ А13 - кв. „Прослав“ – 60 мин. 

кв. „Прослав“ – жк „Тракия“ А13 – 65 мин. 

Времетраене на една обиколка - 130 мин. 

Дължина на един курс – кв. „Прослав“ – жк „Тракия“ А13 – 24,484 км. 

жк „Тракия“ А13 – кв. „Прослав“ – 24,880 км. 

Дължина на една обиколка - 49,364 км. 

Общо за деня: 49 курса / 1 209,616 км. 



ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА” 

Страница 7 от 7 Заверка от Общината: 

 

 

Маршрутно разписание на автобусна линия №17 

Празник 

 
I-ва II-ра III-та 

жк „Тракия“ 

А13 

кв. 

„Прослав“ 

жк „Тракия“ 

А13 

кв. 

„Прослав“ 

жк „Тракия“ 

А13 

кв. 

„Прослав“ 

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

 6:10 7:10 7:15  6:43 7:43 7:48  7:17 8:17 8:22 

8:20 8:25 9:25 9:30 8:53 8:58 9:58 10:03 9:27 9:32 10:32 10:37 

10:35 10:40 11:40 11:45 11:08 11:13 12:13 12:18 11:42 11:47 12:47 12:52 

12:50 12:55 13:55 14:00 13:23 13:28 14:28 14:33 13:57 14:02 15:02 15:07 

15:05 15:10 16:10 16:15 15:38 15:43 16:43 16:48 16:12 16:17 17:17 17:22 

17:20 17:25 18:25 18:30 17:53 17:58 18:58 19:03 18:27 18:32 19:32 19:37 

19.35    20:08    20:42    

12 курса 12 курса 12 курса 

IV-та  

жк „Тракия“ 

А13 

кв. 

„Прослав“ 

пр. тр. пр. тр. 

 7:51 8:51 8:56 

10:01 10:06 11:06 11:11 

12:16 12:21 13:21 13:26 

14:31 14:36 15:36 15:41 

16:46 16:51 17:51 17:56 

19:01 19:06 20:06 20:11 

21:16 21:21 22:21  

13 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 
Настоящото разписание се възлага от Община Пловдив на Консорциум „Пътнически Превози 

Пловдив“ ДЗЗД, оператор „Автотранс – 2000“ ООД, относно договор № 16ДГ219/17.03.2016 г.,  

срок на действие до 18.03.2026 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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