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Маршрут на автобусна линия №21 

Делник 
 

Маршрут: жк „Тракия“ А12 - ТК „Марица“ 

 Спирка №1011 – жк „Тракия“ А12, спирка №405 – магазин „Алфина“, десен завой 

по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Димитър 

Ризов“, спирка №352 – жк „Тракия“ бл. 204, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – 

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

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

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

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

бл. 265, десен завой по ул. „Георги Цариградски“, спирка 1009 - жк „Тракия“ - А13, спирка 

№ 354 – „Син кос“, ляв завой по ул. „Ягодовско шосе“, ляв завой по бул. „Цариградско 

шосе“ , спирка №355 – пред „Пътища“ АД, спирка №342 – завод „Успех“, десен завой по 

ул. „Уилсън“, спирка №395 – ул. „Уилсън“ (изток), ляв завой по ул. “Герлово“, спирка 

№129 – у-ще „Симон Боливар“, ляв завой  по ул. „Вратцата“, спирка №131 – срещу Пазара, 

десен завой по ул. „Босилек“, ляв завой по ул. „Ландос“, десен завой по бул. „Цариградско 

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

спирка №134 – хотел „Кендрос“, спирка №135 – Траурен парк „Централен“ 1, спирка 

№132 – Траурен парк „Централен“ 2, десен завой по бул. „Източен“, спирка №137 – бул. 

„Източен“ (сервиз „Румекс“), спирка №353 – Бизнесцентър „Микрон“, ляв завой по бул. 

„Шести септември“, спирка №138 – магазин „Била 1“, спирка №139 – у-ще „Любен 

Каравелов“, спирка №140 – бул. „Шести септември“ №193, спирка №141 – пл. 

„Съединение“, десен завой по бул. „Руски“, спирка №293 – „Пловдивинвест“, по ул. 

„Победа“, спирка №294 – ул. „Победа“ с ул. „Оборище“, спирка №310 – Практичен център 

на Ана Май, спирка №72 – срещу „Роял сити“, десен завой по ул. „Д. Стамболов“, спирка 

№73 срещу ЖП гара „Филипово“, спирка №74 – Ведомствена книжарница, спирка №1005 – 

ТК „Марица“ – последна. 
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Маршрут на автобусна линия №21 

Делник 
 

Маршрут: ТК „Марица“ – жк „Тракия“ А-12 

 Спирка №1005 – ТК „Марица“, спирка №56 – срещу Ведомствена книжарница, ляв 

завой по ул. „Победа“, спирка №57 – Автогара „Север“, спирка №272 – ул. „Победа“ 

(запад), спирка №273 – моста на „Герджика“, спирка №274 – срещу „Пловдивинвест“, ляв 

завой по бул. „Шести септември“, спирка №118 – пл. „Съединение“, спирка №119 – срещу 

Семинарията, спирка №120 – пл. „Шахбазян“, спирка №121 – срещу ОУ „Любен 

Каравелов“, десен завой по бул. „Източен“, спирка № 122 – бул. „Източен“ (запад), спирка 

№437 – бул. „Източен“ (срещу „Румекс“), ляв завой по бул. „Княгиня Мария Луиза“, спирка 

№123 – ТПК „Марица“, спирка №124 – „Полиграфия“ АД, спирка №125 – Хладилника, 

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

„Изгрев“, десен завой по ул. „Босилек“, ляв завой по ул. „Вратцата“, десен завой по ул. 

„Герлово“, спирка №399 – срещу у-ще „С. Боливар“, десен завой по ул. „Уилсън“, спирка 

№400 – ул. „Уилсън“ (запад), ляв завой по бул. „Цариградско шосе“, спирка №348 - 

паметник „Скобелева майка“, спирка №349 – кръговото на ДК, десен завой по бул. 

„Ягодовско шосе“, спирка №350 – десен завой бул. „Цар Симеон“, десен завой по ул. „Княз 

Борис I-ви“, 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“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – жк „Тракия“ бл. 

199, десен завой по ул. „Поручик Б. Ботев“, спирка №1011 – жк „Тракия“ А-12 – последна. 

 

Обслужващи маршрута:   
Брой автобуси: 8 цели 

Времетраене на един курс – 44 мин.,19:39ч. – 40 мин.; след 19:40ч. – 34 мин. 

Времетраене на една обиколка – 90 мин. 

Дължина на един курс: ТК „Марица“ – жк „Тракия“ А-12 – 14,346 км. 

                                        жк „Тракия“ А-12 – ТК „Марица“ – 14,231 км. 

Дължина на една обиколка – 28,577 км. 

Общо за деня: 143 курса / 2 043,198 км. 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №21 

Делник 
 

I-ва II-ра III-та 

жк 

„Тракия“ 
ТК 

„Марица“ 

жк 

„Тракия“ 
ТК 

„Марица“ 

жк 

„Тракия“ 
ТК 

„Марица“ 

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

 5:30 6:14 6:20        5:56 6:40 6:46 

7:04 7:10 7:54 8:00   7:23 8:07 8:13 7:30 7:36 8:20 8:26 

8:44 8:50 9:34 9:40 8:57 9:03 9:47 9:53 9:10 9:16 10:00 10:06 

10:24 10:30 11:14 11:20 10:37 10:43 11:27 11:33 10:50 10:56 11:40 11:46 

12:04 12:10 12:54 13:00 12:17 12:23 13:07 13:13 12:30 12:36 13:20 13:26 

13:44 13:50 14:34 14:40 13:57 14:03 14:47 14:53 14:10 14:16 15:00 15:06 

15:24 15:30 16:14 16:20 15:37 15:43 16:27 16:33 15:50 15:56 16:40 16:46 

17:04 17:10 17:54 18:00 17:17 17:23 18:07 18:13 17:30 17:36 18:20 18:26 

18:44 18:50 19:34 19:40 18:57 19:03 19:47 19:53 19:10 19:16 20:00 20:06 

20:14    20:37 20:43 21:17 21:21 20:40       

    21:55 21:57 22:31       

18 курса 19 курса 18 курса  

IV-та V-та VI-та 

жк 

„Тракия“ 
ТК 

„Марица“ 

жк 

„Тракия“ 
ТК 

„Марица“ 

жк 

„Тракия“ 
ТК 

„Марица“ 

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

  6:09 6:53 6:59   6:22 7:06 7:12   6:34 7:18 7:24 

7:43 7:49 8:33 8:39 7:56 8:02 8:46 8:52 8:08 8:14 8:58 9:04 

9:23 9:29 10:13 10:19 9:36 9:42 10:26 10:32 9:48 9:54 10:38 10:44 

11:03 11:09 11:53 11:59 11:16 11:22 12:06 12:12 11:28 11:34 12:18 12:24 

12:43 12:49 13:33 13:39 12:56 13:02 13:46 13:52 13:08 13:14 13:58 14:04 

14:23 14:29 15:13 15:19 14:36 14:42 15:26 15:32 14:48 14:54 15:38 15:44 

16:03 16:09 16:53 16:59 16:16 16:22 17:06 17:12 16:28 16:34 17:18 17:24 

17:43 17:49 18:33 18:39 17:56 18:02 18:46 18:52 18:08 18:14 18:58 19:04 

19:23 19:29 20:13 20:19 19:36       19:48 19:54 20:38 20:44 

20:53           21:18 21:22 21:56 22:00 

        22:34       

18 курса 16 курса 20 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., считано от 01.08.2021 г. до второ нареждане, съгласно Заповед № 

21ОА2086 от 30.07.2021 г. 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №21 

Делник 
 

VII-ма VIII-ма 

жк 

„Тракия“ 
ТК 

„Марица“ 

жк 

„Тракия“ 
ТК 

„Марица“ 

пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. 

  6:46 7:30 7:36   6:58 7:42 7:48 

8:20 8:26 9:10 9:16 8:32 8:38 9:22 9:28 

10:00 10:06 10:50 10:56 10:12 10:18 11:02 11:08 

11:40 11:46 12:30 12:36 11:52 11:58 12:42 12:48 

13:20 13:26 14:10 14:16 13:32 13:38 14:22 14:28 

15:00 15:06 15:50 15:56 15:12 15:18 16:02 16:08 

16:40 16:46 17:30 17:36 16:52 16:58 17:42 17:48 

18:20 18:26 19:10 19:16 18:32 18:38 19:22 19:28 

20:00 20:06 20:50 20:56 20:12       

21:30           

18 курса 16 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., считано от 01.08.2021 г. до второ нареждане, съгласно Заповед № 

21ОА2086 от 30.07.2021 г. 
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Маршрут на автобусна линия №21 

Празник 
 

Маршрут: жк „Тракия“ А12 - ТК „Марица“ 

 Спирка №1011 – жк „Тракия“ А12, спирка №405 – магазин „Алфина“, десен завой 

по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Димитър 

Ризов“, спирка №352 – жк „Тракия“ бл. 204, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – 

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

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

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

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

бл. 265, десен завой по ул. „Георги Цариградски“, спирка 1009 - жк „Тракия“ - А13, спирка 

№ 354 – „Син кос“, ляв завой по ул. „Ягодовско шосе“, ляв завой по бул. „Цариградско 

шосе“ , спирка №355 – пред „Пътища“ АД, спирка №342 – завод „Успех“, десен завой по 

ул. „Уилсън“, спирка №395 – ул. „Уилсън“ (изток), ляв завой по ул. “Герлово“, спирка 

№129 – у-ще „Симон Боливар“, ляв завой  по ул. „Вратцата“, спирка №131 – срещу Пазара, 

десен завой по ул. „Босилек“, ляв завой по ул. „Ландос“, десен завой по бул. „Цариградско 

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

спирка №134 – хотел „Кендрос“, спирка №135 – Траурен парк „Централен“ 1, спирка 

№132 – Траурен парк „Централен“ 2, десен завой по бул. „Източен“, спирка №137 – бул. 

„Източен“ (сервиз „Румекс“), спирка №353 – Бизнесцентър „Микрон“, ляв завой по бул. 

„Шести септември“, спирка №138 – магазин „Била 1“, спирка №139 – у-ще „Любен 

Каравелов“, спирка №140 – бул. „Шести септември“ №193, спирка №141 – пл. 

„Съединение“, десен завой по бул. „Руски“, спирка №293 – „Пловдивинвест“, по ул. 

„Победа“, спирка №294 – ул. „Победа“ с ул. „Оборище“, спирка №310 – Практичен център 

на Ана Май, спирка №72 – срещу „Роял сити“, десен завой по ул. „Д. Стамболов“, спирка 

№73 срещу ЖП гара „Филипово“, спирка №74 – Ведомствена книжарница, спирка №1005 – 

ТК „Марица“ – последна. 
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Маршрут на автобусна линия №21 

Празник 
 

Маршрут: ТК „Марица“ – жк „Тракия“ А-12 

 Спирка №1005 – ТК „Марица“, спирка №56 – срещу Ведомствена книжарница, ляв 

завой по ул. „Победа“, спирка №57 – Автогара „Север“, спирка №272 – ул. „Победа“ 

(запад), спирка №273 – моста на „Герджика“, спирка №274 – срещу „Пловдивинвест“, ляв 

завой по бул. „Шести септември“, спирка №118 – пл. „Съединение“, спирка №119 – срещу 

Семинарията, спирка №120 – пл. „Шахбазян“, спирка №121 – срещу ОУ „Любен 

Каравелов“, десен завой по бул. „Източен“, спирка № 122 – бул. „Източен“ (запад), спирка 

№437 – бул. „Източен“ (срещу „Румекс“), ляв завой по бул. „Княгиня Мария Луиза“, спирка 

№123 – ТПК „Марица“, спирка №124 – „Полиграфия“ АД, спирка №125 – Хладилника, 

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

„Изгрев“, десен завой по ул. „Босилек“, ляв завой по ул. „Вратцата“, десен завой по ул. 

„Герлово“, спирка №399 – срещу у-ще „С. Боливар“, десен завой по ул. „Уилсън“, спирка 

№400 – ул. „Уилсън“ (запад), ляв завой по бул. „Цариградско шосе“, спирка №348 - 

паметник „Скобелева майка“, спирка №349 – кръговото на ДК, десен завой по бул. 

„Ягодовско шосе“, спирка №350 – десен завой бул. „Цар Симеон“, десен завой по ул. „Княз 

Борис I-ви“, 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“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – жк „Тракия“ бл. 

199, десен завой по ул. „Поручик Б. Ботев“, спирка №1011 – жк „Тракия“ А-12 – последна. 

 

Обслужващи маршрута:   
Брой автобуси: 4 цели 

Времетраене на един курс – 42 мин. 

Времетраене на една обиколка – 86 мин. 

Дължина на един курс: ТК „Марица“ – жк „Тракия“ А-12 – 14,346 км. 

                                        Жк „Тракия“ А-12 – ТК „Марица“ – 14,231 км. 

Дължина на една обиколка – 28,577 км. 

Общо за деня: 80 курса / 1 143,08 км. 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №21 

Празник 
 

I-ва II-ра III-та 

жк 

„Тракия“ 

ТК 

„Марица“ 

жк 

„Тракия“ 

ТК 

„Марица“ 

жк 

„Тракия“ 

ТК 

„Марица“ 

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

 6:10 6:52 6:54  6:32 7:14 7:16  6:54 7:36 7:38 

7:36 7:38 8:20 8:22 7:58 8:00 8:42 8:44 8:18 8:22 9:04 9:06 

9:04 9:06 9:48 9:50 9:26 9:28 10:10 10:12 9:46 9:50 10:32 10:34 

10:32 10:34 11:16 11:18 10:54 10:56 11:38 11:40 11:14 11:18 12:00 12:02 

12,00 12:02 12:44 12:46 12:22 12:24 13:06 13:08 12:44 12:46 13:28 13:30 

13:28 13:30 14:12 14:14 13:50 13:52 14:34 14:36 14:12 14:14 14:56 14:58 

14:56 14:58 15:40 15:42 15:18 15:20 16:02 16:04 15:40 15:42 16:24 16:26 

16:24 16:26 17:08 17:10 16:46 16:48 17:30 17:32 17:08 17:10 17:52 17:54 

17:52 17:54 18:36 18:38 18:14 18:16 18:58 19:00 18:36 18:38 19:12 19:22 

19:20 19:22 20:04 20:06 19:42 19:44 20:24 20:26 20:04 20:06 20:48 20:50 

20:48    21:08    21:32    

20 курса 20 курса 20 курса 

IV-та 

жк 

„Тракия“ 

ТК 

„Марица“ 

пр. тр. пр. тр. 

 7:16 7:58 8:00 

8:42 8:44 9:26 9:28 

10:10 10:12 10:54 10:56 

11:38 11:40 12:20 12:24 

13:06 13:08 13:50 13:52 

14:34 14:36 15:18 15:20 

16:02 16:04 16:46 16:48 

17:30 17:32 18:14 18:16 

18:58 19:00 19:42 19:44 

20:26 20:28 21:10 21:12 

21:54    

    20 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., считано от 01.08.2021 г. до второ нареждане, съгласно Заповед № 

21ОА2086 от 30.07.2021 г. 

 

 


