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Маршрут на автобусна линия №22 

Делник 
 

Маршрут: ул. „Младежка“ – Пречиствателна станция 

Спирка №318 - ул. „Младежка“, ляв завой по ул. „Копривщица“ (изток), ляв завой по 

бул. „Шести септември“, спирка №115 – бул. „Шести септември“ №54, спирка №116 – „II-

ро ДКЦ“, спирка №117 – кино „Фламинго“, спирка №118 – срещу пл. „Съединение“, 

спирка №119 – срещу „Семинария“, спирка №120 – пл. „Шахбазян“, спирка №121 – срещу 

у-ще „Любен Каравелов“, спирка №157 – срещу „Нордикс“, спирка №158 – „Ритон“, ляв 

завой по бул. „Цариградско шосе“, спирка №484 – магазин „Вис Виталис“, спирка №126 – 

бензиностания „Шел“, спирка №347 – завод „Успех“, спирка №348 – паметник „Скобелева 

майка“, спирка №349 – кръговото на ДК, бул. „Цариградско шосе“, спирка №311 – 

автомивка, спирка №1021 – Пречиствателна станция. 

 

Маршрут: Пречиствателна станция - ул. „Младежка“ 

Спирка №428 – Изпитателен център, бул. „Цариградско шосе“, спирка №342 – 

автосервиз „Бош“, спирка №343 – след кръстовището с ул. „Уилсън“, спирка №132 – бул. 

„Цариградско шосе“ №109, спирка №133 – у-ще „Стоян Белинов“, десен завой по бул. 

„Шести септември“, спирка №165 – завод „Чайка“, спирка №424 – „Бриколаж“ 2, спирка 

№166 – „Нордикс“, спирка №38 – магазин „Била 1“, спирка №139 – у-ще „Любен 

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

„Съединение“, спирка №142 – сладкарница „Неделя“, спирка №143 – Областна управа, 

десен завой по ул. „Копривщица“ (изток), спирка №144 - ул. „Копривщица“ №41, спирка 

№1022 – ул.“Младежка“. 

 

Обслужващи маршрута: 
Брой автобуси: 3 цели 

Времетраене на един курс: ул. „Младежка“ – Пречиствателна станция - 20 мин. 

                                                Пречиствателна станция - ул. „Младежка“ - 18 мин. 

Времетраене на една обиколка – 98 мин. 

Дължина на един курс: ул. „Младежка“ – Пречиствателна станция - 9,118 км. 

                                         Пречиствателна станция - ул. „Младежка“ - 8,710 км. 

Дължина на една обиколка – 17,828 км. 

Общо за деня: 59 курса / 525,926 км. 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №22 

Делник 
 

I-ва II-ра III-та 

ул. 

„Младежка“ 

Преч. 

станция 

ул. 

„Младежка“ 

Преч. 

станция 

ул. 

„Младежка“ 

Преч. 

станция 

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

  5:00 5:20 6:20   5:50 6:10 7:10   6:15 6:35 7:35 

6:38 6:40 7:00 8:00 7:28 7:30 7:50 8:50 7:53 7:55 8:15 9:15 

8:18 8:20 8:40 9:40 9:08 9:10 9:30 10:30 9:33 9:35 9:55 10:55 

9:58 10:00 10:20 11:20 10:48 10:50 11:10 12:10 11:13 11:15 11:35 12:35 

11:38 11:40 12:00 13:00 12:28 12:30 12:50 13:50 12:53 12:55 13:15 14:15 

13:18 13:20 13:40 14:40 14:08 14:10 14:30 15:30 14:33 14:35 14:55 15:55 

14:58 15:00 15:20 16:20 15:48 15:50 16:10 17:10 16:13 16:15 16:35 17:35 

16:38 16:40 17:00 18:00 17:28 17:30 17:50 18:50 17:53 17:55 18:15 19:15 

18:18 18:20 18:40 19:40 19:08 19:10 19:30 20:30 19:33 19:35 19:55*   

19:58 20:00 20:20 20:40 20:48 20:50 21:10 21:30     

20:58 21:00 21:20*   21:48 21:50 22:10*       

21 курса 21 курса 17 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Часовете маркирани със звезда (*), ще се изключват от „Скобелева майка“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящото разписание се възлага от Община Пловдив на ДЗЗД Градски Транспорт Пловдив 

– 2020, оператор „Меритранс – 2017“ ЕООД, относно договор № 21ДГ-23/15.01.2021 г., 

считано от 01.08.2021 г. до второ нареждане, съгласно Заповед № 21ОА2086 от 30.07.2021 г. 

ЕИК: 204628150 
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Маршрут на автобусна линия №22 

Празник 
 

Маршрут: ул. „Младежка“ – Пречиствателна станция 

Спирка №318 - ул. „Младежка“, ляв завой по ул. „Копривщица“ (изток), ляв завой по 

бул. „Шести септември“, спирка №115 – бул. „Шести септември“ №54, спирка №116 – „II-

ро ДКЦ“, спирка №117 – кино „Фламинго“, спирка №118 – срещу пл. „Съединение“, 

спирка №119 – срещу „Семинария“, спирка №120 – пл. „Шахбазян“, спирка №121 – срещу 

у-ще „Любен Каравелов“, спирка №157 – срещу „Нордикс“, спирка №158 – „Ритон“, ляв 

завой по бул. „Цариградско шосе“, спирка №484 – магазин „Вис Виталис“, спирка №126 – 

бензиностания „Шел“, спирка №347 – завод „Успех“, спирка №348 – паметник „Скобелева 

майка“, спирка №349 – кръговото на ДК, бул. „Цариградско шосе“, спирка №311 – 

автомивка, спирка №1021 – Пречиствателна станция. 

 

Маршрут: Пречиствателна станция - ул. „Младежка“ 

Спирка №428 – Изпитателен център, бул. „Цариградско шосе“, спирка №342 – 

автосервиз „Бош“, спирка №343 – след кръстовището с ул. „Уилсън“, спирка №132 – бул. 

„Цариградско шосе“ №109, спирка №133 – у-ще „Стоян Белинов“, десен завой по бул. 

„Шести септември“, спирка №165 – завод „Чайка“, спирка №424 – „Бриколаж“ 2, спирка 

№166 – „Нордикс“, спирка №38 – магазин „Била 1“, спирка №139 – у-ще „Любен 

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

„Съединение“, спирка №142 – сладкарница „Неделя“, спирка №143 – Областна управа, 

десен завой по ул. „Копривщица“ (изток), спирка №144 - ул. „Копривщица“ №41, спирка 

№1022 – ул.“Младежка“. 

 

Обслужващи маршрута: 
Брой автобуси: 2 цели 

Времетраене на един курс: ул. „Младежка“ – Пречиствателна станция - 20 мин. 

                                               Пречиствателна станция - ул. „Младежка“ - 18 мин. 

Времетраене на една обиколка – 98 мин. 

Дължина на един курс: ул. „Младежка“ – Пречиствателна станция - 9,118 км. 

                                        Пречиствателна станция – ул. „Младежка“ - 8,710 км. 

Дължина на една обиколка – 17,828 км. 

Общо за деня: 42 курса / 374,796 км. 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №22 

Празник 
 

I-ва II-ра 

ул. 

„Младежка“ 

Преч. 

станция“ 

ул. 

„Младежка“ 

Преч. 

станция 

пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. 

  5:00 5:20 6:20    5:50 6:10  7:10 

6:38 6:40 7:00 8:00 7:28 7:30 7:50 8:50 

8:18 8:20 8:40 9:40 9:08 9:10 9:30 10:30 

9:58 10:00 10:20 11:20 10:48 10:50 11:10 12:10 

11:38 11:40 12:00 13:00 12:28 12:30 12:50 13:50 

13:18 13:20 13:40 14:40 14:08 14:10 14:30 15:30 

14:58 15:00 15:20 16:20 15:48 15:50 16:10 17:10 

16:38 16:40 17:00 18:00 17:28 17:30 17:50 18:50 

18:18 18:20 18:40 19:40 19:08 19:10 19:30 20:30 

19:58 20:00 20:20 20:40 20:48 20:50 21:10 21:30 

20:58 21:00 21:20*   21:48 21:50 22:10*   

21 курса 21 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Часовете маркирани със звезда (*), ще се изключват от „Скобелева майка“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящото разписание се възлага от Община Пловдив на ДЗЗД Градски Транспорт Пловдив 

– 2020, оператор „Меритранс – 2017“ ЕООД, относно договор № 21ДГ-23/15.01.2021 г., 

считано от 01.08.2021 г. до второ нареждане, съгласно Заповед № 21ОА2086 от 30.07.2021 г. 

ЕИК: 204628150 

 


