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Маршрут на автобусна линия №36 

Делник 
 

Маршрут: обръщало кв. „Изгрев“ - бул. „Александър Стамболийски“ 

Спирка №1008 – обръщало кв. „Изгрев“, спирка №162 – ул. „Крайна“, десен завой 

по ул. „Ландос“, ляв завой по ул. „Вратцата“, спирка №163 – у-ще „ Д. Дебелянов“ , спирка 

№164 - срещу Паркинга, спирка №130 – срешу детска градина, десен завой по ул. 

„Герлово“, спирка №430 – ул. „Герлово“ (север), ляв завой по ул. „Ландос“, десен завой по 

бул. „Цариградско шосе“, спирка №132 – бул. „Цариградско шосе“ №109, спирка №133 – у-

ще „Стоян Белинов“, спирка №134 – хотел „Кендрос“, спирка №135 – Траурен парк 

„Централен“ 1, спирка №136 – Траурен парк „Централен“ 2, ляв завой по бул. „Източен“, 

спирка № 251 – бул. „Източен“ (запад), спирка №232 – бул. „Източен“ 51 , десен завой по 

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

спирка №14 – срещу Сточна гара, „Бетонен мост“, бул. „Македония, спирка №15 - магазин 

„Била 2“, спирка №369 – бул. „Македония“, ляв завой по ул. „Скопие“, спирка №440 - 

кръстовище на ул. „Скопие“ с ул. „Горно броди“, спирка №276 – ул. „Скопие“, спирка 

№379 – „НАП“ , десен завой по ул. „Индустриална“, десен завой по бул. „Никола Вапцаров“, 

спирка №67 - срещу „Втора Градска Болница“, спирка № 68 – бул. „Никола Вапцаров“ 

(север), спирка №326 - ресторант „Тромпета“, спирка №199 – баня „Русалка“, ляв завой по 

ул. „Ст. Стамболов“, спирка №319 - преди „Луна парк“, десен завой по бул. „Ал. 

Стамболийски“, спиркa №21 - срещу Автосалона, спирка №22 - срещу комплекс „Южен 

полъх“, спирка №1015 - кв. „Южен“ - бул. „Александър Стамболийски“ - последна. 
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Маршрут на автобусна линия №36 
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Маршрут: бул. „Александър Стамболийски“ - обръщало кв. „Изгрев“ 

Спирка №1015 - бул. „Александър Стамболийски“ - обръщало кв. „Изгрев“ ,спирка 

№34 – бул. „Ал. Стамболийски“ - юг, спирка №35 – комплекс „Южен полъх“, спирка №36 - 

срещу детска градина, спирка №37 - преди светофара с ул. „Асен Хр.форов“, ляв завой по 

ул. „Ст. Стамболов“, спирка №320 - пицария „Верди“, десен завой по бул. „Н. Вапцаров“, 

спирка №194 - срещу баня „Русалка“, спирка №60 – I-во РПУ – „Тухлата“, спирка №61 – 

II-ра градска болница, спирка №62 - зала „Олимпиада“, ляв завой по ул. „Индустриална“, 

спирка №289 - срещу НАП, ляв завой по ул. „Скопие“, спирка №290 – ПГ по 

механотехника „проф. Цв. Лазаров“, спирка №291 – „Първа Инвестиционна банка“, десен 

завой по бул. „Македония“, спирка №41 - бул. „Македония“ №55, спирка №42 –срещу 

магазин „Била 2“, „Бетонен мост“, десен завой по бул. „Хр. Ботев“, спирка №43 - Сточна 

гара, спирка № 338 - срещу Военна болница, ляв завой по бул. „Източен“, спирка №220 – 

„Макдоналдс“, спирка №259 - стадион „Хр. Ботев“, спирка №292 - бул. „Източен“ 2 

(изток), десен завой по бул. „Княгиня Мария Луиза“, спирка №123 – ТПК „Марица“, спирка 

№124 – „Полиграфия“ АД, спирка №125 – срещу хладилника, бул. „Цариградско шосе“ , 

спирка №126   - бензиностанция „Шел“, ляв завой по ул. „Ландос“, спирка №127 – РУМ 

„Изгрев“, десен завой по ул. „Герлово“, спирка №398 – ул. „Герлово“ 1 (юг), ляв завой по 

ул. „Вратцата“, спирка №128 – ул. „Вратцата“ (игрището), спирка №159 – паркинга, 

спирка №160 срещу у-ще „Д. Дебелянов“, ляв завой по ул. „Крайна“, спирка №161 – ул. 

„Крайна“ (север), спирка №429 – ул. „Крайна“ 1, спирка №1008 – обръщало кв. „Изгрев“ - 

последна. 

 

Обслужващи маршрута: 

Брой автобуси: 6 цели 

Времетраене на един курс - 40 мин. 

Времетраене на една обиколка – 82 мин. 

Дължина на един курс: обръщало кв. „Изгрев“ - бул. „Ал. Стамболийски“ - 12,632 км. 

бул. „Ал. Стамболийски“ - обръщало кв. „Изгрев“ - 12,624 км. 

Дължина на една обиколка – 25,256 км. 

Общо за деня: 119 курса / 1 502,728км. 



Страница 3 от 6 Заверка от Общината: 

 

 

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА” 
 

Маршрутно разписание на автобусна линия №36 

Делник 
 

I-ва II-ра III-та 

кв. 
„Изгрев“ 

кв. 
„Южен“ 

кв. 
„Изгрев“ 

кв. 
„Южен“ 

кв. 
„Изгрев“ 

кв. 
„Южен“ 

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

 5:30 6:10 6:12  5:44 6:24 6:26  5:58 6:38 6:40 

6:52 6:54 7:34 7:36 7:06 7:08 7:48 7:50 7:20 7:22 8:02 8:04 

8:16 8:18 8:58 9:00 8:30 8:32 9:12 9:14 8:44 8:46 9:26 9:28 

9:40 9:42 10:22 10:24 9:54 9:56 10:36 10:38 10:08 10:10 10:50 10:52 

11:04 11:06 11:46 11:48 11:18 11:20 12:00 12:02 11:32 11:34 12:14 12:16 

12:28 12:38 13:18 13:20 12:42 12:52 13:32 13:34 12:56 13:06 13:46 13:48 

14:00 14:02 14:42 14:44 14:14 14:16 14:56 14:58 14:28 14:30 15:08 15:10 

15:24 15:26 16:06 16:08 15:38 15:40 16:20 16:22 15:52 15:54 15:34 16:36 

16:48 16:50 17:30 17:32 17:02 17:04 17:44 17:46 17:16 17:18 17:58 18:00 

18:12    18:26 18:28 19:08 19:10 18:40 18:42 19:22 19:24 

    19:50 19:52 20:32 20:34 20:04    

    21:16        

18 курса 22 курса 20 курса 

IV-та V-та VI-та 

кв. 
„Изгрев“ 

кв. 
„Южен“ 

кв. 
„Изгрев“ 

кв. 
„Южен“ 

кв. 
„Изгрев“ 

кв. 
„Южен“ 

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

 6:12 6:52 6:54    05:44  6:40 7:20 7:22 

7:34 7:36 8:16 8:18 6:24 6:26 7:06 7:08 8:02 8:04 8:44 8:46 

8:58 9:00 9:40 9:42 7:48 7:50 8:30 8:32 9:26 9:28 10:08 10:10 

10:22 10:24 11:04 11:06 9:12 9:14 9:54 9:56 10:50 10:52 11:32 11:34 

11:46 11:48 12:28 12:30 10:36 10:38 11:18 11:20 12:14 12:16 13:04 13:06 

13:10 13:20 14:00 14:02 12:00 12:02 12:50 12:52 13:38 13:48 14:28 14:30 

14:42 14:44 15:22 15:24 13:24 13:34 14:14 14:16 15:08 15:10 15:52 15:54 

16:06 16:08 16:48 16:50 14:56 14:58 15:38 15:40 16:34 16:36 17:16 17:18 

17:30 17:32 18:12 18:14 16:20 16:22 17:02 17:04 17:58 18:00 18:40 18:42 

18:54 18:56 19:36 19:38 17:44    19:22 19:24 20:04 20:06 

20:18        20:46 20:48 21:28 21:30 

        22:10    

20 курса 17 курса 22 курса 
 

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

Пловдив“ ДЗЗД, оператор „КЗТ-Златанови“ 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: 115555980 
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Маршрут на автобусна линия №36 

Празник 
 

Маршрут: обръщало кв. „Изгрев“ - бул. „Александър Стамболийски“ 

Спирка №1008 – обръщало кв. „Изгрев“, спирка №162 – ул. „Крайна“, десен завой 

по ул. „Ландос“, ляв завой по ул. „Вратцата“, спирка №163 – у-ще „ Д. Дебелянов“ , спирка 

№164 - срещу Паркинга, спирка №130 – срешу детска градина, десен завой по ул. 

„Герлово“, спирка №430 – ул. „Герлово“ (север), ляв завой по ул. „Ландос“, десен завой по 

бул. „Цариградско шосе“, спирка №132 – бул. „Цариградско шосе“ №109, спирка №133 – у-

ще „Стоян Белинов“, спирка №134 – хотел „Кендрос“, спирка №135 – Траурен парк 

„Централен“ 1, спирка №132 – Траурен парк „Централен“ 2, ляв завой по бул. „Източен“, 

спирка № 251 – бул. „Източен“ (запад), спирка №232 – бул. „Източен“ 51 , десен завой по 

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

спирка №14 – срещу Сточна гара, „Бетонен мост“, бул. „Македония, спирка №15 - магазин 

„Била 2“, спирка №369 – бул. „Македония“, ляв завой по ул. „Скопие“, спирка №440 - 

кръстовище на ул. „Скопие“ с ул. „Горно броди“, спирка №276 – ул. „Скопие“, спирка 

№379 – „НАП“ , десен завой по ул. „Индустриална“, десен завой по бул. „Никола Вапцаров“, 

спирка №67 - срещу „Втора Градска Болница“, спирка № 68 – бул. „Никола Вапцаров“ 

(север), спирка №326 - ресторант „Тромпета“, спирка №199 – баня „Русалка“, ляв завой по 

ул. „Ст. Стамболов“, спирка №319 - преди „Луна парк“, десен завой по бул. „Ал. 

Стамболийски“, спиркa №21 - срещу Автосалона, спирка №22 - срещу комплекс „Южен 

полъх“, спирка №1015 - кв. „Южен“ - бул. „Александър Стамболийски“ - последна. 
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Маршрут на автобусна линия №36 

Празник 
 

Маршрут: бул. „Александър Стамболийски“ - обръщало кв. „Изгрев“ 

Спирка №1015 - бул. „Александър Стамболийски“ - обръщало кв. „Изгрев“ ,спирка 

№34 – бул. „Ал. Стамболийски“ - юг, спирка №35 – комплекс „Южен полъх“, спирка №36 - 

срещу детска градина, спирка №37 - преди светофара с ул. „Асен Хр.форов“, ляв завой по 

ул. „Ст. Стамболов“, спирка №320 - пицария „Верди“, десен завой по бул. „Н. Вапцаров“, 

спирка №194 - срещу баня „Русалка“, спирка №60 – I-во РПУ – „Тухлата“, спирка №61 – 

II-ра градска болница, спирка №62 - зала „Олимпиада“, ляв завой по ул. „Индустриална“, 

спирка №289 - срещу НАП, ляв завой по ул. „Скопие“, спирка №290 – ПГ по 

механотехника „проф. Цв. Лазаров“, спирка №291 – „Първа Инвестиционна банка“, десен 

завой по бул. „Македония“, спирка №41 - бул. „Македония“ №55, спирка №42 –срещу 

магазин „Била 2“, „Бетонен мост“, десен завой по бул. „Хр. Ботев“, спирка №43 - Сточна 

гара, спирка № 338 - срещу Военна болница, ляв завой по бул. „Източен“, спирка №220 – 

„Макдоналдс“, спирка №259 - стадион „Хр. Ботев“, спирка №292 - бул. „Източен“ 2 

(изток), десен завой по бул. „Княгиня Мария Луиза“, спирка №123 – ТПК „Марица“, спирка 

№124 – „Полиграфия“ АД, спирка №125 – срещу хладилника, бул. „Цариградско шосе“ , 

спирка №126   - бензиностанция „Шел“, ляв завой по ул. „Ландос“, спирка №127 – РУМ 

„Изгрев“, десен завой по ул. „Герлово“, спирка №398 – ул. „Герлово“ 1 (юг), ляв завой по 

ул. „Вратцата“, спирка №128 – ул. „Вратцата“ (игрището), спирка №159 – паркинга, 

спирка №160 срещу у-ще „Д. Дебелянов“, ляв завой по ул. „Крайна“, спирка №161 – ул. 

„Крайна“ (север), спирка №429 – ул. „Крайна“ 1, спирка №1008 – обръщало кв. „Изгрев“ - 

последна. 

 

Обслужващи маршрута: 

Брой автобуси: 3 цели 

Времетраене на един курс - 40 мин. 

Времетраене на една обиколка – 82 мин. 

Дължина на един курс: обръщало кв. „Изгрев“ - бул. „Ал. Стамболийски“ - 12,632 км. 

бул. „Ал. Стамболийски“ - обръщало кв. „Изгрев“ - 12,624 км. 

Дължина на една обиколка – 25,256 км. 

Общо за деня: 68 курса / 858,704 км. 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №36 

Празник 
 

I-ва II-ра III-та 

кв. 
„Изгрев“ 

кв. 
„Южен“ 

кв. 
„Изгрев“ 

кв. 
„Южен“ 

кв. 
„Изгрев“ 

кв. 
„Южен“ 

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

 5:30 6:10 6:12  5:58 6:38 6:40  6:26 7:06 7:08 

6:52 6:54 7:34 7:36 7:20 7:22 8:02 8:04 7:48 7:50 8:30 8:32 

8:16 8:18 8:58 9:00 8:44 8:46 9:26 9:28 9:12 9:14 9:54 9:56 

9:40 9:42 10:22 10:24 10:08 10:10 10:50 10:52 10:36 10:38 11:18 11:20 

11:04 11:06 11:46 11:48 11:32 11:34 12:14 12:16 12:00 12:02 12:50 12:52 

12:28 12:38 13:18 13:20 12:56 13:06 13:46 13:48 13:24 13:34 14:14 14:16 

14:00 14:02 14:42 14:44 14:28 14:30 15:08 15:10 14:56 14:58 15:38 15:40 

15:24 15:26 16:06 16:08 15:52 15:54 15:34 16:36 16:20 16:22 17:02 17:04 

16:48 16:50 17:30 17:32 17:16 17:18 17:58 18:00 17:44 17:46 18:26 18:28 

18:12 18:14 18:54 18:56 18:40 18:42 19:22 19:24 19:08 19:10 19:50 19:52 

19:36 19:38 20:18 20:20 20:04 20:06 20:46 20:48 20:32 20:34 21:14 21:16 

21:00 21:02 21:38 21:40 21:30    21:56    

22:20            

24 курса 22 курса 22 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Пловдив“ ДЗЗД, оператор „КЗТ-Златанови“ 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: 115555980 
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