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Маршрут на автобусна линия №18 

Делник 

Маршрут: завод „Устрем“ - Хангарите 

Спирка №1012 - завод „Устрем“, спирка №435 - ул. „Н. Абаджиев“ №1, спирка 

№418 - „Профилинк“, спирка №331 – фирма „Мотобойс“, ляв завой по ул. „Н. Шилева“, 

спирка №332 – Печатницата (изток), десен завой по ул. „Съединение“, спирка №109– жк. 

„Тракия“ бл. 150, спирка №110 - СОУ „Софроний Врачански“, спирка №111 - срещу 

Католически храм, спирка №112 – срещу СОУ „Димитър Матевски“, спирка №333 – СОУ 

„Черноризец Храбър“, спирка №215 – ресторант „Тони 2000“, десен завой по бул. 

„Освобождение“, спирка №216 – жк „Тракия“ бл. 1, ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, 

спирка №217 – хипермаркет „Метро“, спирка №218 – Технически университет, спирка 

№219 – „Чайкафарма“, десен завой по бул. „Източен“, ляв завой по бул. „Хр. Ботев“, 

спирка №334 – бул. „Хр. Ботев“ №115, спирка №335 – Военна болница, спирка №14 – 

срещу Сточна гара, спирка №187 – Автогара „Юг“, спирка №1016 – колелото на 

„Централна гара“, десен завой на бул. „Руски“, спирка №309 – Военно окръжие, спирка 

№155 – срещу Търговска гимназия, спирка №156 – „Пианото“, спирка №293 - 

„Пловдивинвест“, по ул. „Победа“, спирка №294 - ул. „Победа“ с ул. „Оборище“, ляв завой  

по бул. „България“, спирка №91– срещу хотел „Санкт Петербург“, спирка№422 – 

Пазарчето, спирка №92 – срещу магазин „Практикер“, спирка №93 – срещу Захарен 

комбинат, спирка №94 – Окръжна болница, спирка №416 – срещу Английска гимназия,  

спирка №336 – хипермаркет „Техномаркет“, десен завой и обръща на Хангарите, спирка 

№1004 – Хангарите – последна. 

 

Маршрут: Хангарите - завод „Устрем“ 

Спирка №1004 – Хангарите, ляв завой по бул. „България“, спирка №337 - срещу 

хипермаркет „Техномаркет“, спирка №426 - хипермаркет „Алати“, спирка №95 – 

Английска гимназия, спирка №438 - стадион „Марица“, спирка №96 – Захарен комбинат, 

спирка №97 – магазин „Практикер“, спирка №98 - хотел „Санкт Петербург“, десен завой 

по ул. „Победа“, спирка№272 - ул. „Победа“ 1 (запад), спирка №273 – моста на 

„Герджика“, по бул. „Руски“, спирка №274 - срещу „Пловдивинвест“, спирка № 167 – 
„Бунарджика“, спирка №168 – МОЛ „Марково тепе“, спирка №1016 – колелото на 

„Централна гара“, ляв завой по бул. „Хр. Ботев“, спирка №206 – срещу Автогара „Юг“, 

спирка №43 - Сточна гара, спирка №338 - срещу Военна болница, десен завой по бул. 

„Източен“, ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка №233 – ВСИ, спирка №234 – 

стадион „Локомотив“, спирка №235 – парк „Лаута“, десен завой по бул. „Освобождение“,  

спирка №236 – жк. „Тракия“ бл. 21, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №237 – жк 

„Тракия“ срещу бл. 1, спирка №238 – жк „Тракия“ бл. 9, спирка №76 – жк „Тракия“ бл. 62, 

спирка №77 – Католически храм, спирка №78 – ТЦ „Форум Тракия“, спирка №79 – жк 

„Тракия“ бл. 146, ляв завой по ул. „Н. Шилева“, спирка №339 – жк „Тракия“ бл.183, 

спирка №340 – Печатницата (запад), десен завой по ул. „Н. Абаджиев“, спирка №341 - 

срещу фирма „Мотобойс“, спирка №419 – срещу „Профилинk“, спирка №1012 - завод 

„Устрем“ - последна. 
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Маршрут на автобусна линия №18 

Делник 

Маршрут: Хангарите – бул. „Цар Симеон“ 

Спирка №1004 – Хангарите, ляв завой по бул. „България“, спирка №337 - срещу 

хипермаркет „Техномаркет“, спирка №426 - хипермаркет „Алати“, спирка №95 – 

Английска гимназия, спирка №438 - стадион „Марица“, спирка №96 – Захарен комбинат, 

спирка №97 – магазин „Практикер“, спирка №98 - хотел „Санкт Петербург“, десен завой 

по ул. „Победа“, спирка№272 - ул. „Победа“ 1 (запад), спирка №273 – моста на 

„Герджика“, по бул. „Руски“, спирка №274 - срещу „Пловдивинвест“, спирка № 167 – 

„Бунарджика“, спирка №168 – МОЛ „Марково тепе“, спирка №1016 – колелото на 

„Централна гара“, ляв завой по бул. „Хр. Ботев“, спирка №206 – срещу Автогара „Юг“, 

спирка №43 - Сточна гара, спирка №338 - срещу Военна болница, десен завой по бул. 

„Източен“, ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка №233 – ВСИ, спирка №234 – 

стадион „Локомотив“, спирка №235 – парк „Лаута“, десен завой по бул. „Освобождение“,  

спирка №236 – жк. „Тракия“ бл. 21, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №237 – жк 

„Тракия“ срещу бл. 1, спирка №238 – жк „Тракия“ бл. 9, спирка №76 – жк „Тракия“ бл. 62, 

спирка №77 – Католически храм, спирка №78 – ТЦ „Форум Тракия“, спирка №79 – жк 

„Тракия“ бл. 146, ляв завой по ул. „Н. Шилева“, спирка №339 – жк „Тракия“ бл.183, 

спирка №340 – Печатницата (запад), спирка № 1032 - колелото на бул. „Цар Симеон“ - 

последна. 

 

Маршрут: бул. „Цар Симеон“ – ПУ нова сграда 

Спирка №1032 - колелото но бул. „Цар Симеон“, ул. „Н. Шилева“, спирка №332 – 

Печатницата (изток), десен завой по ул. „Съединение“, спирка №109– жк. „Тракия“ бл. 

150, спирка №110 - СОУ „Софроний Врачански“, спирка №111 - срещу Католически храм, 

спирка №112 – срещу СОУ „Димитър Матевски“, спирка №333 – СОУ „Черноризец 

Храбър“, спирка №215 – ресторант „Тони 2000“, десен завой по бул. „Освобождение“, 

спирка №216 – жк „Тракия“ бл. 1, ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка №217 – 

хипермаркет   „Метро“,   спирка   №218   –   Технически   университет,   спирка   №219   – 

„Чайкафарма“, десен завой по бул. „Източен“, ляв  завой по бул. „Хр. Ботев“, спирка №334 

– бул. „Хр. Ботев“ №115, спирка №335 – Военна болница, спирка №14 – срещу Сточна 

гара, спирка №187 – Автогара „Юг“, спирка №1016 – колелото на „Централна гара“, десен 

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

гимназия, спирка №156 – „Пианото“, спирка №293 - „Пловдивинвест“, по ул. „Победа“, 

спирка №294 - ул. „Победа“ с ул. „Оборище“, ляв завой по бул. „България“, спирка №91– 

срещу хотел „Санкт Петербург“, спирка№422 – Пазарчето, спирка №92 – срещу магазин 

„Практикер“, спирка №93 – срещу Захарен комбинат, спирка №94 – Окръжна болница, 

спирка №416 – срещу Английска гимназия, спирка №1003 - ПУ нова сграда - последна. 
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Маршрут на автобусна линия №18 

Делник 

Маршрут: ПУ нова сграда - бул. „Цар Симеон“ 

Спирка №1003 - ПУ нова сграда, ляв завой по бул. „България“, спирка №426 - 

хипермаркет „Алати“, спирка №95 – Английска гимназия, спирка №438 - стадион 

„Марица“, спирка №96 – Захарен комбинат, спирка №97 – магазин „Практикер“, спирка 

№98 - хотел „Санкт Петербург“, десен завой по ул. „Победа“, спирка№272 - ул. „Победа“ 1 

(запад), спирка №273 – моста на „Герджика“, по бул. „Руски“, спирка №274 - срещу 

„Пловдивинвест“, спирка № 167 – „Бунарджика“, спирка №168 – МОЛ „Марково тепе“, 

спирка №1016 – колелото на „Централна гара“, ляв завой по бул. „Хр. Ботев“, спирка 

№206 – срещу Автогара „Юг“, спирка №43 - Сточна гара, спирка №338 - срещу Военна 

болница, десен завой по бул. „Източен“, ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка 

№233 – ВСИ, спирка №234 – стадион „Локомотив“, спирка №235 – парк „Лаута“, десен 

завой по бул. „Освобождение“, спирка №236 – жк. „Тракия“ бл. 21, ляв завой по ул. 

„Съединение“, спирка №237 – жк „Тракия“ срещу бл. 1, спирка №238 – жк „Тракия“ бл. 9, 

спирка №76 – жк „Тракия“ бл. 62, спирка №77 – Католически храм, спирка №78 – ТЦ 

„Форум Тракия“, спирка №79 – жк „Тракия“ бл. 146, ляв завой по ул. „Н. Шилева“, спирка 

№339 – жк „Тракия“ бл.183, спирка №340 – Печатницата (запад), спирка № 1032 - 

колелото на бул. „Цар Симеон“ - последна. 

 

Маршрут: Хангарите – завод „Устрем“ (през Пожарната) сутрин тръгване от Хангарите 

Спирка №1004 – Хангарите, ляв завой по бул. „България“, спирка №337 - срещу 

хипермаркет „Техномаркет“, спирка №426 - хипермаркет „Алати“, спирка №95 – 

Английска гимназия, спирка №438 - стадион „Марица“, спирка №96 – Захарен комбинат, 

спирка №97 – магазин „Практикер“, спирка №98 - хотел „Санкт Петербург“, десен завой 

по ул. „Победа“, спирка№272 - ул. „Победа“ 1 (запад), спирка №273 – моста на 

„Герджика“, по бул. „Руски“, спирка №274 - срещу „Пловдивинвест“, спирка № 167 – 

„Бунарджика“, спирка №168 – МОЛ „Марково тепе“, спирка №1016 – колелото на 

„Централна гара“, ляв завой по бул. „Хр. Ботев“, спирка №206 – срещу Автогара „Юг“, 
спирка №43 - Сточна гара, спирка №338 - срещу Военна болница, десен завой по бул. 

„Източен“, ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка №233 – ВСИ, спирка №234 – 

стадион „Локомотив“, спирка №235 – парк „Лаута“, десен завой по бул. „Освобождение“,  

спирка №236 – жк. „Тракия“ бл. 21, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №237 – жк 

„Тракия“ срещу бл. 1, спирка №238 – жк „Тракия“ бл. 9, спирка №76 – жк „Тракия“ бл. 62, 

спирка №77 – Католически храм, спирка №78 – ТЦ „Форум Тракия“, спирка №79 – жк 

„Тракия“ бл. 146, ляв завой по ул. „Н. Шилева“, спирка №339 – жк „Тракия“ бл.183, 

спирка №340 – Печатницата (запад), спирка №441 - ул. „Н. Шилева“ (преди пожарната),  

десен завой по вътрешна улица, спирка №449 - пред сладкарски цех „Елена“, ляв завой ул. 

„Н. Абаджиев“, спирка №341 - срещу фирма „Мотобойс“, спирка №419 – срещу 

„Профилинк“, спирка №1012 - завод „Устрем“ – последна. 
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Маршрут на автобусна линия №18 

Делник 

Маршрут: завод „Устрем“ – Хангарите (през Пожарната) - следобед, тръгване от завод 

„Устрем“ 

Спирка №1012 - завод „Устрем“, спирка №435 - ул. „Н. Абаджиев“ №1, спирка 

№418 - „Профилинк“, спирка №331 – фирма „Мотобойс“, десен завой, спирка №450 - 

срещу сладкарски цех „Елена“, ляв завой по ул. „Н. Шилева“ - спирка №434 - ул. „Н. 

Шилева“ (срещу пожарната),  спирка №332  – Печатницата (изток),  десен завой  по ул. 

„Съединение“, спирка №109– жк. „Тракия“ бл. 150, спирка №110 - СОУ „Софроний 

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

„Димитър Матевски“, спирка №333 – СОУ „Черноризец Храбър“, спирка №215 – 

ресторант „Тони 2000“, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка №216 – жк „Тракия“ 

бл. 1, ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка №217 – хипермаркет „Метро“, спирка 

№218 – Технически университет, спирка №219 – „Чайкафарма“, десен завой по бул. 

„Източен“, ляв завой по бул. „Хр. Ботев“, спирка №334 – бул. „Хр. Ботев“ №115, спирка 

№335 – Военна болница, спирка №14 – срещу Сточна гара, спирка №187 – Автогара 

„Юг“, спирка №1016 – колелото на „Централна гара“, десен завой на бул. „Руски“, спирка 

№309 – Военно окръжие, спирка №155 – срещу Търговска гимназия, спирка №156 – 

„Пианото“, спирка №293 - „Пловдивинвест“, по ул. „Победа“, спирка №294 - ул. „Победа“ 

с ул. „Оборище“, ляв завой по бул. „България“, спирка №91– срещу хотел „Санкт 

Петербург“, спирка№422 – Пазарчето, спирка №92 – срещу магазин „Практикер“, спирка 

№93 – срещу Захарен комбинат, спирка №94 – Окръжна болница, спирка №416 – срещу 

Английска гимназия, спирка №336 – хипермаркет „Техномаркет“, десен завой и обръща на  

Хангарите, спирка №1004 – Хангарите – последна. 

 

Маршрут: завод „Устрем“ – ПУ нова сграда 

Спирка №1012 - завод „Устрем“, спирка №435 - ул. „Н. Абаджиев“ №1, спирка 

№418 - „Профилинк“, спирка №331 – фирма „Мотобойс“, ляв завой по ул. „Н. Шилева“, 

спирка №332 – Печатницата (изток), десен завой по ул. „Съединение“, спирка №109– жк. 
„Тракия“ бл. 150, спирка №110 - СОУ „Софроний Врачански“, спирка №111 - срещу 

Католически храм, спирка №112 – срещу СОУ „Димитър Матевски“, спирка №333 – СОУ 

„Черноризец Храбър“, спирка №215 – ресторант „Тони 2000“, десен завой по бул. 

„Освобождение“, спирка №216 – жк „Тракия“ бл. 1, ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, 

спирка №217 – хипермаркет „Метро“, спирка №218 – Технически университет, спирка 

№219 – „Чайкафарма“, десен завой по бул. „Източен“, ляв завой по бул. „Хр. Ботев“, 

спирка №334 – бул. „Хр. Ботев“ №115, спирка №335 – Военна болница, спирка №14 – 

срещу Сточна гара, спирка №187 – Автогара „Юг“, спирка №1016 – колелото на 

„Централна гара“, десен завой на бул. „Руски“, спирка №309 – Военно окръжие, спирка 

№155 – срещу Търговска гимназия,   спирка №156 – „Пианото“, спирка №293 - 

„Пловдивинвест“, по ул. „Победа“, спирка №294 - ул. „Победа“ с ул. „Оборище“, ляв завой  

по бул. „България“, спирка №91– срещу хотел „Санкт Петербург“, спирка№422 – 

Пазарчето, спирка №92 – срещу магазин „Практикер“, спирка №93 – срещу Захарен 

комбинат, спирка №94 – Окръжна болница, спирка №416 – срещу Английска гимназия,  

спирка №1003 - ПУ нова сграда - последна 



ОБЩИНА ПЛОВДИВ 
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Маршрут на автобусна линия №18 

Делник 
 

Завод „Устрем“ – Хангарите: 

Времетраене на един курс - 50мин. 

Времетраене на една обиколка – 105 мин. 

Дължина на един курс – 15,716 км. 

 

Хангарите – завод „Устрем“: 

Времетраене на един курс - 50мин. 

Времетраене на една обиколка – 105 мин. 

Дължина на един курс – 15,755 км. 

 

Хангарите – бул. „Цар Симеон“ *: 

Времетраене на един курс – 50 мин.; 

от 19:10 до 19:38 – 45 мин.;  

Времетраене на една обиколка – 105 мин. 

Дължина на един курс – 13,763 км. 

 

Бул. „Цар Симеон“ – ПУ нова сграда ●:  

Времетраене на един курс: 50 мин. 

19:11ч. - 45 мин. 

след 19:25ч. - 40 мин. 

Дължина на един курс – 12,156 км. 

 

ПУ нова сграда – бул. „Цар Симеон“ **: 

Времетраене на един курс: 50 мин.; 

от 19:10ч. до 19:38ч. – 45 мин.;      

от 19:52ч. до 20:38ч. – 40 мин.         

21:31ч. – 30 мин. 

Дължина на един курс – 12,128 км. 

 

Хангарите – завод „Устрем“ – Пожарната Ω: 

Времетраене на един курс – 50 мин. 

Дължина на един курс – 16,597 км. 

 

Завод „Устрем“ – Пожарната – Хангарите ⅱ : 
Времетраене на един курс – 50 мин. 

Дължина на един курс – 16,563 км. 

 

Завод „Устрем“ – ПУ нова сграда ℹ : 
Времетраене на един курс – 50 мин. 

Дължина на един курс - 14,029 км. 



ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА” 
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Маршрут на автобусна линия №18 

Делник 

Брой на курсовете по шитове на Делничното разписание 

на линия №18 с 8 коли, отразени със символи”: 
 

1.*- след. 17:48ч. Хангарите – Цар Симеон – 3 курса 

2.**- след 18:30ч. ПУ – Цар Симеон – 12 курса 

3. ●- след Цар Симеон – ПУ - 7 курса 

4. ⅱ - Устрем – Пожарната –Хангарите - 5 курса 

5.Ω - Хангарите –Устрем –Пожарната - 4 курса 

6.ℹ - Устрем - ПУ  - 5 курса 

7. Устрем - Хангарите  - 47 курса 

8. Хангарите - Устрем  - 46 курса 

 

 
Брой автобуси: 8 цели 

Общо за деня: 129 курса / 1954,647 км. 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №18 

Делник 
 

I-ва II-ра III-та 

Завод 
„Устрем“ 

Хангарите 
Завод 

„Устрем“ 
Хангарите 

Завод 
„Устрем“ 

Хангарите 

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

 5:25 6:15 6:20Ω      5:53 6:43 6:48Ω 

7:10 7:15 8:05 8:10  7:29 8:19 8:24 7:38 7:43 8:33 8:38 

9:00 9:05 9:55 10:00 9:14 9:19 10:09 10:14 9:28 9:33 10:23 10:28 

10:50 10:55 11:45 11:50 11:04 11:09 11:59 12:04 11:18 11:23 12:13 12:18 

12:40 12:45 13:35 13:40 12:54 12:59 13:49 13:54 13:08 13:13 14:03 14:08 

14:30 14:35 15:25 15:30 14:44 14:49 15:39 15:44 14:58 15:03 15:53 15:58 

16:20 16:25ℹℹ 17:15 17:20 16:34 16:39ℹℹ 17:29 17:34 16:48 16:53ℹℹ 17:43 17:48* 

18:10 18:15ℹ 19:05 19:10** 18:24 18:29ℹ 19:19 19:24** 18:38 18:43● 19:33 19:38** 

19:55    20:09    20:23    

16 курса 14 курса 16 курса 

IV-та V-та VI-та 

Завод 
„Устрем“ 

Хангарите 
Завод 

„Устрем“ 
Хангарите 

Завод 
„Устрем“ 

Хангарите 

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

       05:29     

 6:07 6:57 7:02 Ω 6:19 6:21 7:11 7:16 Ω  6:35 7:25 7:30 

7:52 7:57 8:47 8:52 8:06 8:11 9:01 9:06 8:20 8:25 9:15 9:20 

9:42 9:47 10:37 10:42 9:56 10:01 10:51 10:56 10:10 10:15 11:05 11:10 

11:32 11:37 12:27 12:32 11:46 11:51 12:41 12:46 12:00 12:05 12:55 13:00 

13:22 13:27 14:17 14:22 13:36 13:41 14:31 14:36 13:50 13:55 14:45 14:50 

15:12 15:17 16:07 16:12 15:26 15:31 16:21 16:26 15:40 15:45 16:35 16:40 

17:02 17:07ℹℹ 17:57 18:02* 17:16 17:21ℹℹ 18:11 18:16* 17:30 17:35ℹ 18:25 18:30** 

18:52 18:57● 19:47 19:52** 19:06 19:11● 19:56 20:01** 19:20 19:25● 20:05 20:10** 

20:32    20:41 20:46● 21:26 21:31** 20:50    

    22:01        

16 курса 19 курса 16 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 №18 

Делник 
 

VII-ма VIII-ма 

Завод 
„Устрем“ 

Хангарите 
Завод 

„Устрем“ 
Хангарите 

пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. 

 6:49 7:39 7:44  7:03 7:53 7:58 

8:34 8:39 9:29 9:34 8:48 8:53 9:43 9:48 

10:24 10:29 11:19 11:24 10:38 10:43 11:33 11:38 

12:14 12:19 13:09 13:14 12:28 12:33 13:23 13:28 

14:04 14:09 14:59 15:04 14:18 14:23 15:13 15:18 

15:54 15:59 16:49 16:54 16:08 16:13 17:03 17:08 

17:44 17:49 ℹ 18:39 18:44** 17:58 18:03 ℹ 18:53 18:58** 

19:34 19:39● 20:19 20:24** 19:48 19:53● 20:33 20:38** 

21:04    21:18    

16 курса 16 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 № 18 

Празник 

Маршрут: бул. „Цар Симеон“ – ПУ нова сграда 

Спирка №1032 - колелото но бул. „Цар Симеон“, ул. „Н. Шилева“, спирка №332 – 

Печатницата (изток), десен завой по ул. „Съединение“, спирка №109– жк. „Тракия“ бл. 

150, спирка №110 - СОУ „Софроний Врачански“, спирка №111 - срещу Католически храм, 

спирка №112 – срещу СОУ „Димитър Матевски“, спирка №333 – СОУ „Черноризец 

Храбър“, спирка №215 – ресторант „Тони 2000“, десен завой по бул. „Освобождение“, 

спирка №216 – жк „Тракия“ бл. 1, ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка №217 – 

хипермаркет   „Метро“,   спирка   №218   –   Технически   университет,   спирка   №219   – 

„Чайкафарма“, десен завой по бул. „Източен“, ляв  завой по бул. „Хр. Ботев“, спирка №334 

– бул. „Хр. Ботев“ №115, спирка №335 – Военна болница, спирка №14 – срещу Сточна 

гара, спирка №187 – Автогара „Юг“, спирка №1016 – колелото на „Централна гара“, десен 

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

гимназия, спирка №156 – „Пианото“, спирка №293 - „Пловдивинвест“, по ул. „Победа“, 

спирка №294 - ул. „Победа“ с ул. „Оборище“, ляв завой по бул. „България“, спирка №91– 

срещу хотел „Санкт Петербург“, спирка№422 – Пазарчето, спирка №92 – срещу магазин 

„Практикер“, спирка №93 – срещу Захарен комбинат, спирка №94 – Окръжна болница, 

спирка №416 – срещу Английска гимназия, спирка №1003 - ПУ нова сграда - последна. 

 

Маршрут: ПУ нова сграда - бул. „Цар Симеон“ 

Спирка №1003 - ПУ нова сграда, ляв завой по бул. „България“, спирка №426 - 

хипермаркет „Алати“, спирка №95 – Английска гимназия, спирка №438 - стадион 

„Марица“, спирка №96 – Захарен комбинат, спирка №97 – магазин „Практикер“, спирка 

№98 - хотел „Санкт Петербург“, десен завой по ул. „Победа“, спирка№272 - ул. „Победа“ 1 

(запад), спирка №273 – моста на „Герджика“, по бул. „Руски“, спирка №274 - срещу 

„Пловдивинвест“, спирка № 167 – „Бунарджика“, спирка №168 – МОЛ „Марково тепе“, 

спирка №1016 – колелото на „Централна гара“, ляв завой по бул. „Хр. Ботев“, спирка 

№206 – срещу Автогара „Юг“, спирка №43 - Сточна гара, спирка №338 - срещу Военна 

болница, десен завой по бул. „Източен“, ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка 

№233 – ВСИ, спирка №234 – стадион „Локомотив“, спирка №235 – парк „Лаута“, десен 

завой по бул. „Освобождение“, спирка №236 – жк. „Тракия“ бл. 21, ляв завой по ул. 

„Съединение“, спирка №237 – жк „Тракия“ срещу бл. 1, спирка №238 – жк „Тракия“ бл. 9, 

спирка №76 – жк „Тракия“ бл. 62, спирка №77 – Католически храм, спирка №78 – ТЦ 

„Форум Тракия“, спирка №79 – жк „Тракия“ бл. 146, ляв завой по ул. „Н. Шилева“, спирка 

№339 – жк „Тракия“ бл.183, спирка №340 – Печатницата (запад), спирка № 1032 - 

колелото на бул. „Цар Симеон“ - последна. 

 

Обслужващи маршрута: 

Брой автобуси: 4 цели 

Времетраене на един курс: 45 мин. 

Времетраене на една обиколка: 95 мин. 

Дължина на един курс: бул. „Цар Симеон“ - ПУ нова сграда - 12,156 км. 

ПУ нова сграда - бул. „Цар Симеон“ - 12,128 км. 

Дължина на една обиколка – 24,284 км. 

Общо за деня: 72 курса / 874,252 км. 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №18 

Празник 
 

I-ва II-ра III-та 

Бул. „Цар 
Симеон“ 

ПУ 
нова сграда 

Бул. „Цар 
Симеон“ 

ПУ 
нова сграда 

Бул. „Цар 
Симеон“ 

ПУ 
нова сграда 

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

 6:00 6:45 6:50  6:25 7:10 7:15  6:50 7:35 7:40 

7:35 7:40 8:25 8:30 8:00 8:05 8:50 8:55 8:25 8:30 9:15 9:20 

9:15 9:20 10:05 10:10 9:40 9:45 10:30 10:35 10:05 10:10 10:55 11:00 

10:55 11:00 11:45 11:50 11:20 11:25 12:10 12:15 11:45 11:50 12:35 12:40 

12:35 12:40 13:25 13:30 13:00 13:05 13:50 13:55 13:25 13:30 14:15 14:20 

14:15 14:20 15:05 15:10 14:40 14:45 15:30 15:35 15:05 15:10 15:55 16:00 

15:55 16:00 16:45 16:50 16:20 16:25 17:10 17:15 16:45 16:50 17:35 17:40 

17:35 17:40 18:25 18:30 18:00 18:05 18:50 18:55 18:25 18:30 19:15 19:20 

19:15 19:20 20:05  19:40 19:45 20:30 20:35 20:05 20:10 20:55 21:00 

    21:10    21:45 21:50 22:20  

17 курса 18 курса 19 курса 

IV-та  

Бул. „Цар 
Симеон“ 

ПУ 
нова сграда 

пр. тр. пр. тр. 

 7:15 8:00 8:05 

8:50 8:55 9:40 9:45 

10:30 10:35 11:20 11:25 

12;10 12:15 13:00 13:05 

13:50 13:55 14:40 14:45 

15:30 15:35 16:20 16:25 

17:10 17:15 18:00 18:05 

18:50 18:55 19:40 19:45 

20:30 20:35 21:20 21:25 

22:00    

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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