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Маршрут на автобусна линия №7 

Делник 
 

Маршрут: Овощарски институт – Рогошки гробища 

Спирка №196 – Овощарски институт, обратен завой пред Овощарски институт, десен 

завой, спирка №1014 - кв. „Беломорски“, обратно по ул. „Беломорска“, десен завой по ул. 

„Димитър Талев“ , спирка №197 – разклона за кв. „Беломорски“, спирка №198 – преди 

ресторант „Бялата воденица“, спирка №38 – срещу у-ще „Стефан Караджа“, спирка №39 – 

пощата клон „Южен“, ляв завой по бул. „Никола Вапцаров“, спирка №199 – баня „Русалка“, 

спирка №200 – срещу „Камела“, спирка №201 – „Белия дом“, десен завой по бул. „Хр. 

Ботев“, спирка №202 – преди КТВ, спирка №203 – срещу Младежки хълм, спирка №204 – 

Въздушен мост, спирка №205 – „Централна гара“, спирка №206 – срещу Автогара „Юг“, 

спирка №43 - Сточна гара, ляв завой по бул. „Цар Борис III Обединител“ спирка №44 – 

„Байкал“, спирка №45 – срещу хотел „Тримонциум“, спирка №46 – Тунела - юг (изток), 

спирка №47 – Тунела - север (изток), спирка №48 – Водна палата, спирка №49 – Панаира, 

десен завой по бул. „България“, спирка №207 – Панаира (юг) 1 , спирка №208 – Панаира 

(юг) 2, спирка №209 – Пожарната, спирка №210 – завод „Напредък“ , спирка №213 – 

разклона за ЗХА „Родина“, спирка №212 – преди моста, спирка №1019 – Рогошки гробища 

– последна. 

 

Маршрут: Рогошки гробища - Овощарски институт 

Спирка №1019 – Рогошки гробища, десен завой по ул „Рогошко шосе“, спирка №181 

– бензиностанцията, спирка №182 – разклона за ЗХА „Родина“ (север), спирка №183 – 

срещу завод „Напредък“, направо по бул. „България“, спирка №184 – срещу Пожарната, 

спирка №185 – Панаира (север) 1, спирка №186 – Панаира (север) 2, ляв завой по бул. „Цар 

Борис ІІІ Обединител“, спирка №8 – хотел „Марица“, спирка №9 – ТЕЛК, спирка №10 – 

Тунела - север (запад), спирка №11 – Тунела - юг (запад), спирка №12 – хотел 

„Тримонциум“, десен завой по бул. „Хр. Ботев“, спирка №14 – срещу Сточна гара, спирка 

№187 – Автогара „Юг“, 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“, десен завой по ул. 

„Димитър Талев“, спирка №18 – след пощата клон „Южен“, спирка №420 – магазин „Била 

4“, спирка №195 – разклона за кв. „Остромила“, направо по ул. „Беломорска“, спирка 

№1014 - кв. „Беломорски“, обратно по ул. „Беломорска“, ляв завой по ул. „Димитър Талев“ , 

направо по ул. „Димитър Талев“, спирка №196 – Овощарски институт – последна. 

 

Обслужващи маршрута: 

Брой автобуси: 6 цели 

Времетраене на един курс: 50 мин. 

19:05ч. - 45 мин. 

След 19:22ч. - 40 мин. 

Времетраене на една обиколка: 102 / 82 мин. 

Дължина на един курс: Овощарски институт - Рогошки гробища - 12,930 км. 

Рогошки гробища - Овощарски институт - 13,282 км. 

Дължина на една обиколка: 26,212 км. 

Общо за деня: 106 курса / 1 389,236 км. 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №7 

Делник 
 

I-ва II-ра III-та 

Овощарски 
институт 

Рогошки 
гробища 

Овощарски 
институт 

Рогошки 
гробища 

Овощарски 
институт 

Рогошки 
гробища 

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

 6:06 6:56 6:58  6:23 7:13 7:15  6:40 7:30 7:32 

7:48 7:50 8:40 8:42 8:05 8:07 8:57 8:59 8:22 8:24 9:14 9:16 

9:32 9:34 10:24 10:26 9:49 9:51 10:41 10:43 10:06 10:08 10:58 11:00 

11:16 11:18 12:08 12:10 11:33 11:35 12:25 12:27 11:50 11:52 12:42 12:44 

13:00 13:02 13:52 13:54 13:17 13:19 14:09 14:11 13:34 13:36 14:26 14:28 

14:44 14:46 15:36 15:38 15:01 15:03 15:53 15:55 15:18 15:20 16:10 16:12 

16:28 16:30 17:20 17:22 16:45 16:47 17:37 17:39 17:02 17:04 17:54 17:56 

18:12 18:14 19:04 19:06 18:29 18:31 19:21 19:23 18:46 18:48 19:38 19:40 

19:56 19:58 20:38 20:40 20:13 20:15 20:55 20:57 20:30 20:32 21:12 21:14 

21:20 21:22 22:02 22:04 21:37    21:54    

22:44            

20 курса 18 курса 18 курса 

IV-та V-та VI-та 

Овощарски 

институт 

Рогошки 

гробища 

Овощарски 

институт 

Рогошки 

гробища 

Овощарски 

институт 

Рогошки 

гробища 

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

 6:57 7:47 7:49  7:14 8:04 8:06  7:31 8:21 8:23 

8:39 8:41 9:31 9:33 8:56 8:58 9:48 9:50 9:13 9:15 10:05 10:07 

10:23 10:25 11:15 11:17 10:40 10:42 11:32 11:34 10:57 10:59 11:49 11:51 

12:07 12:09 12:59 13:01 12:24 12:26 13:16 13:18 12:41 12:43 13:33 13:35 

13:51 13:53 14:43 14:45 14:08 14:10 15:00 15:02 14:25 14:27 15:17 15:19 

15:35 15:37 16:27 16:29 15:52 15:54 16:44 16:46 16:09 16:11 17:01 17:03 

17:19 17:21 18:11 18:13 17:36 17:38 18:28 18:30 17:53 17:55 18:45 18:47 

19:03 19:05 19:50 19:52 19:20 19:22 20:02 20:04 19:37 19:39 20:19 20:21 

20:32    20:44 20:46 21:26 21:28 21:01    

    22:08        

16 курса 18 курса 16 курса 

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

ДЗЗД, оператор „Хеброс Бус“ АД, 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: 204719212 
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Маршрут на автобусна линия №7 

Празник 
 

Маршрут: Овощарски институт – Рогошки гробища 

Спирка №196 – Овощарски институт, обратен завой пред Овощарски институт, десен 

завой, спирка №1014 - кв. „Беломорски“, обратно по ул. „Беломорска“, десен завой по ул. 

„Димитър Талев“ , спирка №197 – разклона за кв. „Беломорски“, спирка №198 – преди 

ресторант „Бялата воденица“, спирка №38 – срещу у-ще „Стефан Караджа“, спирка №39 – 

пощата клон „Южен“, ляв завой по бул. „Никола Вапцаров“, спирка №199 – баня „Русалка“, 

спирка №200 – срещу „Камела“, спирка №201 – „Белия дом“, десен завой по бул. „Хр. 

Ботев“, спирка №202 – преди КТВ, спирка №203 – срещу Младежки хълм, спирка №204 – 

Въздушен мост, спирка №205 – „Централна гара“, спирка №206 – срещу Автогара „Юг“, 

спирка №43 - Сточна гара, ляв завой по бул. „Цар Борис III Обединител“ спирка №44 – 

„Байкал“, спирка №45 – срещу хотел „Тримонциум“, спирка №46 – Тунела - юг (изток), 

спирка №47 – Тунела - север (изток), спирка №48 – Водна палата, спирка №49 – Панаира, 

десен завой по бул. „България“, спирка №207 – Панаира (юг) 1 , спирка №208 – Панаира 

(юг) 2, спирка №209 – Пожарната, спирка №210 – завод „Напредък“ , спирка №213 – 

разклона за ЗХА „Родина“, спирка №212 – преди моста, спирка №1019 – Рогошки гробища 

– последна. 

 

Маршрут: Рогошки гробища - Овощарски институт 

Спирка №1019 – Рогошки гробища, десен завой по ул „Рогошко шосе“, спирка №181 

– бензиностанцията, спирка №182 – разклона за ЗХА „Родина“ (север), спирка №183 – 

срещу завод „Напредък“, направо по бул. „България“, спирка №184 – срещу Пожарната, 

спирка №185 – Панаира (север) 1, спирка №186 – Панаира (север) 2, ляв завой по бул. „Цар 

Борис ІІІ Обединител“, спирка №8 – хотел „Марица“, спирка №9 – ТЕЛК, спирка №10 – 

Тунела - север (запад), спирка №11 – Тунела - юг (запад), спирка №12 – хотел 

„Тримонциум“, десен завой по бул. „Хр. Ботев“, спирка №14 – срещу Сточна гара, спирка 

№187 – Автогара „Юг“, 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“, десен завой по ул. 

„Димитър Талев“, спирка №18 – след пощата клон „Южен“, спирка №420 – магазин „Била 

4“, спирка №195 – разклона за кв. „Остромила“, направо по ул. „Беломорска“, спирка 

№1014 - кв. „Беломорски“, обратно по ул. „Беломорска“, ляв завой по ул. „Димитър Талев“ , 

направо по ул. „Димитър Талев“, спирка №196 – Овощарски институт – последна. 

 

Обслужващи маршрута: 

Брой автобуси: 4 цели 

Времетраене на един курс: 48 мин. 

Времетраене на една обиколка: 103 мин. 

Дължина на един курс: Овощарски институт - Рогошки гробища - 12,930 км. 

Рогошки гробища - Овощарски институт - 13,282 км. 

Дължина на една обиколка: 26,212 км. 

Общо за деня: 64 курса / 838,784 км. 



ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №7 

Празник 

 
I-ва II-ра III-та 

Овощарски 

институт 

Рогошки 

гробища 

Овощарски 

институт 

Рогошки 

гробища 

Овощарски 

институт 

Рогошки 

гробища 

пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. 
 06:41 07:29 07:36  07:06 07:54 08:01  07:31 08:19 08:26 

08:24 08:26 09:14 09:21 08:49 08:56 09:44 09:51 09:14 09:21 10:09 10:16 

10:09 10:16 11:04 11:11 10:39 10:46 11:34 11:41 11:04 11:11 11:59 12:06 

11:59 12:06 12:54 13:01 12:29 12:36 13:24 13:31 12:54 13:01 13:49 13:56 

13:49 14:01 14:49 14:51 14:19 14:26 15:14 15:21 14:44 14:51 15:39 15:46 

15:39 15:46 16:34 16:41 16:09 16:16 17:04 17:11 16:34 16:41 17:29 17:36 

17:29 17:36 18:24 18:31 17:59 18:06 18:54 19:01 18:24 18:31 19:19 19:26 

19:19 19:26 20:14 20:21 19:49 19:56 20:44 20:51 20:14 20:21 21:09 21:16 

21:09    21:39    22:04    

16 курса 16 курса 16 курса 

IV-та  

Овощарски 
институт 

Рогошки 
гробища 

пр. тр. пр. тр. 

 07:56 08:44 08:51 

09:39 09:46 10:34 10:41 

11:29 11:36 12:24 12:31 

13:19 13:26 14:14 14:21 

15:09 15:16 16:04 16:11 

16:59 17:06 17:54 18:01 

18:49 18:56 19:44 19:51 

20:39 20:46 21:34 21:41 

22:29    

16 курса 

 

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

ДЗЗД, оператор „Хеброс Бус“ АД, 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: 204719212 
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