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Маршрут на автобусна линия №93 

Делник 
 

Маршрут: „Автоелектроника“ – „Стъкларски завод“ 

Спирка №1028 – „Автоелектроника“ на ул. „Вълко Шопов“, десен завой по ул. 

„Съединение“, спирка №107 – жк „Тракия“ срещу бл. 208, спирка  №108 – срещу магазин 

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

Врачански“, ляв завой по ул. „Шипка“, спирка №414 - срещу магазин „Сани“, ляв завой по 

бул. „Освобождение“, десен завой по ул. „Бранислав Велешки“, десен завой по ул. „Георги 

Данчов“, спирка №392 – жк „Тракия“ бл. 45, десен завой по ул. „Княз Борис I“, ляв завой по 

бул. „Освобождение“, спирка №360 - жк „Тракия“ бл. 15, спирка №216 - жк „Тракия“ бл. 1, 

спирка №433 – след хотел „SPS“, спирка №361 – срещу магазин „Била 3“, ляв завой по бул. 

„Княгиня Мария Луиза“, спирка №134 - хотел „Кендрос“, спирка №135 - Траурен парк 

„Централен“ 1, спирка №136 - Траурен парк „Централен“ 2, спирка №260 – „Папараци“,  

ляв завой по ул. „Петко Д. Петков“, десен завой по ул. „Капитан Райчо“, десен завой по бул. 

„Цар Борис III Обединител“, спирка № 45 – хотел „Тримонциум“, спирка №46 – Тунела - 

юг (изток), спирка №47 – Тунела – север (изток), ляв завой по бул. „Шести септември“, 

спирка №141 – пл. „Съединение“, спирка №142 – сладкарница „Неделя“, десен завой по 

бул. „В. Априлов“, спирка №383 – ресторант „Стадиона“, спирка №401 – бул. „В. Априлов“ 

№124, спирка №452 - след ресторант „Хитър Петър“,*спирка №1017 - пред 

Биомашиностроене, спирка №473 - пред „Димитър Маджаров 2“ ЕООД, обратно - 

спирка №474 – срещу „Димитър Маджаров 2“ ЕООД, спирка №427 - срещу Институт по 

консервна промишленост, ляв завой по ул. „Георги Бенев“, спирка № 453 - пред входа на 

„Севанс 7“, спирка №454 - срещу бензиностанцията, спирка №455 - срещу „Петров 

Комерс“, спирка № 456 – срещу „Стъкларски завод“, спирка №1038 – Стъкларски завод – 

последна. 
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Маршрут на автобусна линия №93 

Делник 
 

Маршрут: „Стъкларски завод“ - „Автоелектроника“ 

 Спирка №1038 – „Стъкларски завод“, спирка №457 - пред „Айби Селинг“,  

спирка №458 - след портала на „Петров Комерс“,  спирка №459 - след портала на 

„Химснаб“, спирка №460 - пред „Юг“ 1, ляв завой по Голямо Конарско шосе, по бул. „Васил 

Априлов“, спирка №443 - срещу ресторант „Хитър Петър“, спирка №402 – Пешеходна 

пътека, спирка №451 – бул. „В.  Априлов“ №85 , ляв завой по бул. „Шести септември“, 

спирка №116 – ІІ-ро ДКЦ, спирка №117 – кино „Фламинго“, спирка №118 – срещу пл. 

„Съединение“, надясно по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка №10 – Тунела - север 

(запад), спирка №11 – Тунела - юг (запад), наляво по ул. „Света Петка“, надясно по бул. 

„Княгиня Мария Луиза“, спирка №250 – срещу „Папараци“, спирка №123 – ТПК „Марица“, 

направо по бул. „Цариградско шосе“, спирка №124 – „Полиграфия“ АД, спирка №125 – 

срещу хладилника,  десен завой по бул. „Освобождение“, спирка №362 – магазин „Била 3“, 

спирка №363 – поделението преди хипермаркет „Метро“,  спирка №236 – жк „Тракия“ бл. 

21, спирка №364 - жк „Тракия“  бл. 28, десен завой по ул. „Княз Борис I“, спирка №393 – 

жк „Тракия“  бл. 42, ляв завой по ул. „Георги Данчов“ , спирка №394 – срещу поща жк. 

„Тракия“, ляв завой по бул. „Освобождение“, десен завой по ул „Шипка“, спирка №366 - 

магазин „Сани“, десен завой по ул. „Съединение“, спирка №78 – ТЦ „Форум Тракия“, 

спирка №79 - жк „Тракия“ бл. 146, спирка №80 – жк „Тракия“  бл. 175, ляв завой по ул. 

„Пеньо Пенев“, спирка №358 – жк „Тракия“ бл. 330, десен завой по ул. „Цар Симеон“, 

спирка №403 – жк „Тракия“ бл. 225, десен завой по ул. „Вълко Шопов“, спирка №1028 – 

„Автоелектроника“ – последна. 

 

Обслужващи маршрута: 
Брой автобуси: 3 цели 

Времетраене на един курс: 58 мин. 

Времетраене на една обиколка: 118 мин. 

Дължина на един курс: „Автоелектроника“ – „Стъкларски завод“ - 14,455 км.*4 

                                         „Стъкларски завод“ – „Автоелектроника“ – 13,773 км.*4 

                                         „Автоелектроника“ – „Радиново“ („Стъкларски завод“) - 14,380 

км.*15 

                                         „Радиново“ („Стъкларски завод“) – „Автоелектроника“ - 13,589 

км.*15 

Дължина на една обиколка: 

                                   „Автоелектроника“ – „Стъкларски завод“ - 29,428 км. 

                                   „Автоелектроника“ – „Радиново“ („Стъкларски завод“) - 27,969 км . 

Общо за деня: 38 курса / 537,247 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА” 

 

Страница 3 от 6                                               Заверка от Общината: 

 

 

Маршрутно разписание на автобусна линия №93 

Делник 
 

I-ва II-ра III-та 

Авто-

електроника 

Стъкларски 

завод 

Авто-

електроника 

Стъкларски 

завод 

Авто-

електроника 

Стъкларски 

завод 

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

 6:00 6:58 7:00 

 

6:30 7:28 7:30 

 

7:00 7:58 8:00 

7:58 8:00 8:58 9:00 8:28 8:30 9:28 9:30 8:58 9:00 9:58 10:00 

9:58 10:00 10:58 11:00 10:28 10:30 11:28 11:30 10:58 11:00 11:58 12:00 

11:58 12:00 12:58 13:00 12:28 12:30 13:28 13:30 12:58 13:00 13:58 14:00 

13:58 14:00 14:58 15:00 14:28 14:30 15:28 15:30 14:58 15:00 15:58 16:00 

15:58 16:00 16:58 17:00 16:28 16:30 17:28 17:30 16:58 17:00 17:58 18:00 

17:58    18:28 18:30 19:28 19:30 18:58 

       20:28 

    

 

  12 курса 14 курса 12 курса 

 

 

 

Забележка:  Първа кола, тръгваща в 06:00ч. и 16:00 ч. от жк „Тракия“ отива до с. 

Радиново и на връщане не влиза по ул. „Георги Бенев“ до „Стъкларският завод“. 

 Втора и трета кола, които отиват до с. Радиново на връщане не влизат по ул. 

„Георги Бенев“ до „Стъкларският завод“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

– 2020, оператор „Меритранс – 2002“ 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: 115656036 
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Маршрут на автобусна линия №93 

Празник 
 

Маршрут: „Автоелектроника“ – „Стъкларски завод“ 

Спирка №1028 – „Автоелектроника“ на ул. „Вълко Шопов“, десен завой по ул. 

„Съединение“, спирка №107 – жк „Тракия“ срещу бл. 208, спирка  №108 – срещу магазин 

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

Врачански“, ляв завой по ул. „Шипка“, спирка №414 - срещу магазин „Сани“, ляв завой по 

бул. „Освобождение“, десен завой по ул. „Бранислав Велешки“, десен завой по ул. „Георги 

Данчов“, спирка №392 – жк „Тракия“ бл. 45, десен завой по ул. „Княз Борис I“, ляв завой по 

бул. „Освобождение“, спирка №360 - жк „Тракия“ бл. 15, спирка №216 - жк „Тракия“ бл. 1, 

спирка №433 – след хотел „SPS“, спирка №361 – срещу магазин „Била 3“, ляв завой по бул. 

„Княгиня Мария Луиза“, спирка №134 - хотел „Кендрос“, спирка №135 - Траурен парк 

„Централен“ 1, спирка №136 - Траурен парк „Централен“ 2, спирка №260 – „Папараци“,  

ляв завой по ул. „Петко Д. Петков“, десен завой по ул. „Капитан Райчо“, десен завой по бул. 

„Цар Борис III Обединител“, спирка № 45 – хотел „Тримонциум“, спирка №46 – Тунела - 

юг (изток), спирка №47 – Тунела – север (изток), ляв завой по бул. „Шести септември“, 

спирка №141 – пл. „Съединение“, спирка №142 – сладкарница „Неделя“, десен завой по 

бул. „В. Априлов“, спирка №383 – ресторант „Стадиона“, спирка №401 – бул. „В. Априлов“ 

№124, спирка №452 - след ресторант „Хитър Петър“,*спирка №1017 - пред 

Биомашиностроене, спирка №473 - пред „Димитър Маджаров 2“ ЕООД, обратно - 

спирка №474 – срещу „Димитър Маджаров 2“ ЕООД, спирка №427 - срещу Институт по 

консервна промишленост, ляв завой по ул. „Георги Бенев“, спирка № 453 - пред входа на 

„Севанс 7“, спирка №454 - срещу бензиностанцията, спирка №455 - срещу „Петров 

Комерс“, спирка № 456 – срещу „Стъкларски завод“, спирка №1038 – Стъкларски завод – 

последна. 
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Маршрут на автобусна линия №93 

Празник 
 

Маршрут: „Стъкларски завод“ - „Автоелектроника“ 

 Спирка №1038 – „Стъкларски завод“, спирка №457 - пред „Айби Селинг“,  

спирка №458 - след портала на „Петров Комерс“,  спирка №459 - след портала на 

„Химснаб“, спирка №460 - пред „Юг“ 1, десен завой по бул. „В. Априлов“, спирка №298 – 

Институт по консервна промишленост, спирка №1017 - пред „Биомашиностроене“, обратен 

завой по бул. „В. Априлов“, спирка №427 – срещу Институт по консервна промишленост, 

направо по бул. „В. Априлов“ спирка №443 - срещу ресторант „Хитър Петър“, спирка 

№402 – Пешеходна пътека, спирка №451 – бул. „В.  Априлов“ №85 , ляв завой по бул. 

„Шести септември“, спирка №116 – ІІ-ро ДКЦ, спирка №117 – кино „Фламинго“, спирка 

№118 – срещу пл. „Съединение“, надясно по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка №10 

– Тунела - север (запад), спирка №11 – Тунела - юг (запад), наляво по ул. „Света Петка“, 

надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“, спирка №250 – срещу „Папараци“, спирка №123 – 

ТПК „Марица“, направо по бул. „Цариградско шосе“, спирка №124 – „Полиграфия“ АД, 

спирка №125 – срещу хладилника,  десен завой по бул. „Освобождение“, спирка №362 – 

магазин „Била 3“, спирка №363 – поделението преди хипермаркет „Метро“,  спирка №236 – 

жк „Тракия“ бл. 21, спирка №364 - жк „Тракия“  бл. 28, десен завой по ул. „Княз Борис I“, 

спирка №393 – жк „Тракия“  бл. 42, ляв завой по ул. „Георги Данчов“ , спирка №394 – 

срещу поща жк. „Тракия“, ляв завой по бул. „Освобождение“, десен завой по ул „Шипка“, 

спирка №366 - магазин „Сани“, десен завой по ул. „Съединение“, спирка №78 – ТЦ „Форум 

Тракия“, спирка №79 - жк „Тракия“ бл. 146, спирка №80 – жк „Тракия“  бл. 175, ляв завой 

по ул. „Пеньо Пенев“, спирка №358 – жк „Тракия“ бл. 330, десен завой по ул. „Цар Симеон“, 

спирка №403 – жк „Тракия“ бл. 225, десен завой по ул. „Вълко Шопов“, спирка №1028 – 

„Автоелектроника“ – последна. 

 

Обслужващи маршрута: 
Брой автобуси: 2 цели 

Времетраене на един курс: 40 мин. 

Времетраене на една обиколка: 82 мин. 

Дължина на един курс: „Автоелектроника“ – „Стъкларски завод“ - 14,455 км 

     „Стъкларски завод“ - „Автоелектроника“ - 14,973 км 

Дължина на една обиколка: „Автоелектроника“ – „Стъкларски завод“ - 29,428 км 

Общо за деня: 40 курса / 588,56 км. 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №93 

Празник 

 
I-ва II-ра 

Авто-

електроника 

Стъкларски 

завод 

Авто-

електроника 

Стъкларски 

завод 

пр. тр. пр. тр. пр. тр. пр. тр. 

  6:00 6:40 6:42   6:56 7:36 7:38 

7:22 7:24 8:04 8:06 8:18 8:20 9:00 9:02 

8:46 8:48 9:28 9:30 9:42 9:44 10:24 10:26 

10:10 10:12 10:52 10:54 11:06 11:08 11:48 11:50 

11:34 11:36 12:16 12:18 12:30 12:32 13:12 13:14 

12:58 13:00 13:40 13:42 13:54 13:56 14:36 14:38 

14:22 14:24 15:04 15:06 15:18 15:20 16:00 16:02 

15:46 15:48 16:28 16:30 16:42 16:44 17:24 17:26 

17:10 17:12 17:52 17:54 18:06 18:08 18:48 18:50 

18:34 18:36 19:16 19:18 19:30 19:32 20:12 20:14 

19:58       20:54       

20 курса 20 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

– 2020, оператор „Меритранс – 2002“ 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: 115656036 

 

 


