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Маршрут на автобусна линия №6 

Делник 
 

Маршрут: обръщало кв. „Изгрев“ - кв. „Прослав“ 

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

„Крайна“ №30, десен завой по ул. „Ландос“, ляв завой по ул. „Вратцата“, спирка №163 – у-

ще „Д. Дебелянов“, спирка №164 – срещу Паркинга, спирка №130 – срещу 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“, десен завой по бул. „Шести септември“, 

спирка №165 – завод „Чайка“, спирка №166 – „Нордикс“, спирка №138 – магазин „Била 1“ 

, спирка №139 – у-ще „Любен Каравелов“, спирка №140 – бул. „Шести септември“ №193, 

спирка №141 – пл. „Съединение“, ляв завой по бул. „Руски“, спирка №167 – „Бунарджика“, 

спирка №168 – МОЛ „Марково тепе“, десен завой по бул. „Любен Каравелов“, десен завой 

по бул. „Васил Априлов“, спирка №169 – срещу ВМИ, ляв завой по бул. „Пещерско шосе“, 

спирка №170 – „Пещерско шосе“ №10, спирка №171 – ПГЕЕ, спирка №172 – след 

бензиностанцията, спирка №173 – „Хирургии“, спирка №174 – „Динекспрес“, спирка 

№175 – срещу магазин „Мега Марина“, спирка №176 – „Арнаудов“, ляв завой по ул. „Елин 

Пелин“, спирка №177 – ул. „Елин Пелин“ (запад) 1, спирка №396 – ул. „Елин Пелин“ 

(запад) 2 , десен завой по ул. „Просвета“, направо по ул. „Просвета“, спирка №436 – вход 

ТКЗС, спирка №178 – „Филипополис“, десен завой по ул. „Борис Петров“, спирка №179 -  

ул. „Борис Петров“, десен завой по ул. „Елена“, спирка №485 - между ул. „Борис Петров“ и 

ул. „Тих кът“, направо по ул. „Елена“, спирка №1002 – кв. „Прослав“ на ул. „Елена“ – 

последна. 
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Маршрут на автобусна линия №6 

Делник 
 

Маршрут: кв. „Прослав“ - обръщало кв. „Изгрев“ 

Спирка №1002 – кв. „Прослав“ на ул. „Елена“, спирка №487 - ул. „Елена“ (юг), 

спирка №180 – срещу ОУ „Т. Каблешков“, ляв завой по ул. „Елин Пелин“, спирка №486 - 

ул. „Елена“ 1, направо по ул. „Елин Пелин“, спирка №145 – ул. „Елин Пелин“ №45, ляв 

завой по ул. „Битоля“, спирка №146 – ул. „Битоля“ (север), десен завой по ул. „Борис 

Петров“, ляв завой по ул. „Просвета“, спирка №468 - срещу „Филипополис“, ляв завой по 

ул. „Елин Пелин“, спирка №415 – ул. „Елин Пелин“ (изток), спирка №147 – срещу ОДЗ 

„Боряна“, десен завой по бул. „Пещерско шосе“, спирка №148 – автоморга, спирка №69 - 

склад за гуми, спирка №149 – магазин „Мега Марина“, спирка №150 – срещу 

„Динекспрес“, спирка №151 – срещу „Хирургиите“, спирка №152 – срещу „Аптечно 

управление“, спирка №244 – срещу бензиностанцията, спирка №153 – срещу ПГЕЕ, по ул. 

„Захари Стоянов“, спирка №154 –       у-ще „Антим I“ , ляв завой по ул. „Гладстон“, ляв 

завой по бул. „Руски“, спирка №155 – срещу „Търговската гимназия“, спирка №156 – 

„Пиано“, десен завой по бул. „Шести септември“, спирка №118 - срещу пл. „Съединение“, 

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

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

спирка №484 - пред магазин „Вис Виталис“, ляв завой по 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“, десен завой по ул. „Ландос“, 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: 9 цели 

Времетраене на един курс: от 19:23 до 22:43 – 40 мин. 

                                               от 7:04 до 8:06, от 18:18 до 18:43 - 50 мин. 

                                               от 7:46 до 18:36 - 55 мин. 

                                               от 5:30 до 6:59, от 18:58 до 19:10 - 45 мин. 

Дължина на един курс: обръщало кв. „Изгрев“ - кв. „Прослав“ - 14,804 км. 

                                        кв. „Прослав“ - обръщало кв. „Изгрев“ - 14,960 км. 

Дължина на една обиколка  - 29,764 км.                                                                                    

Общо за деня: 155 курса / 2 306,788 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА” 

 

Страница 3 от 7                                               Заверка от Общината: 

 

 

Маршрутно разписание на автобусна линия №6 

Делник 
 

I-ва II-ра III-та 

кв. 

„Изгрев“ 

кв. 

„Прослав“ 

кв. 

 „Изгрев“ 

кв. 

„Прослав“ 

кв.  

„Изгрев“ 

кв. 

„Прослав“ 

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

  5:33 6:18 6:20       6:30   5:55 6:40 6:42 

7:05 7:07 7:57 7:59 7:15 7:17 8:07 8:09 7:27 7:29 8:19 8:21 

8:54 8:56 9:51 9:53 9:04 9:06 10:01 10:03 9:16 9:18 10:13 10:15 

10:48 10:50 11:45 11:47 10:58 11:00 11:55 11:57 11:10 11:12 12:07 12:09 

12:42 12:44 13:39 13:41 12:52 12:54 13:49 13:51 13:04 13:06 14:01 14:03 

14:36 14:38 15:33 15:35 14:46 14:48 15:43 15:45 14:58 15:00 15:55 15:57 

16:30 16:32 17:27 17:29 16:40 16:42 17:37 17:39 16:52 16:54 17:49 17:51 

18:24 18:26 19:21 19:23 18:34 18:36 19:31 19:33 18:46 18:48 19:38 19:40 

20:03 20:05 20:45 20:47 20:13       20:20 20:22 21:02 21:04 

21:27               21:44       

18 курса 15 курса 18 курса 

IV-та V-та VI-та 

кв. 

„Изгрев“ 

кв. 

„Прослав“ 

кв.  

„Изгрев“ 

кв. 

„Прослав“ 

кв. 

 „Изгрев“ 

кв. 

„Прослав“ 

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

              5:30         

  6:07 6:52 6:54 6:15 6:17 7:02 7:04   6:27 7:12 7:14 

7:39 7:41 8:31 8:33 7:54 7:56 8:46 8:48 8:04 8:06 9:01 9:03 

9:28 9:30 10:25 10:27 9:43 9:45 10:40 10:42 9:58 10:00 10:55 10:57 

11:22 11:24 12:19 12:21 11:37 11:39 12:34 12:36 11:52 11:54 12:49 12:51 

13:16 13:18 14:13 14:15 13:31 13:33 14:28 14:30 13:46 13:48 14:43 14:45 

15:10 15:12 16:07 16:09 15:25 15:27 16:22 16:24 15:40 15:42 16:37 16:39 

17:04 17:06 18:01 18:03 17:19 17:21 18:16 18:18 17:34 17:36 18:31 18:33 

18:58 19:00 19:45 19:47 19:08 19:10 19:55 19:57 19:23 19:25 20:05 20:07 

20:27       20:37 20:39 21:19 21:21 20:47 20:49 21:29   

        22:01 22:03 22:43           

16 курса 20 курса 17 курса 

 

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

ДЗЗД, оператор „Хеброс Бус“ АД, съгласно Решение №165 на Общински съвет Пловдив, 

взето с Протокол №10 от 14.07.2021г относно договор № 18ДГ126/28.02.2018 г., със срок на 

действие до 01.03.2028 г., считано от 04.10.2021 г., съгласно Заповед № 21ОА2686 от 

01.10.2021 г. . 

ЕИК: 204719212 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №6 

Делник 
 

VII-ма VIII-ма IХ-та 

кв. 

„Изгрев“ 

кв. 

„Прослав“ 

кв. 

„Изгрев“ 

кв. 

„Прослав“ 

кв. 

 „Изгрев“ 

кв. 

„Прослав“ 

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

              6:00         

  6:37 7:22 7:24 6:45 6:47 7:32 7:34   6:59 7:44 7:46 

8:14 8:16 9:11 9:13 8:29 8:31 9:26 9:28 8:41 8:43 9:38 9:40 

10:08 10:10 11:05 11:07 10:23 10:25 11:20 11:22 10:35 10:37 11:32 11:34 

12:02 12:04 12:59 13:01 12:17 12:19 13:14 13:16 12:29 12:31 13:26 13:28 

13:56 13:58 14:53 14:55 14:11 14:13 15:08 15:10 14:23 14:25 15:20 15:22 

15:50 15:52 16:47 16:49 16:05 16:07 17:02 17:04 16:17 16:19 17:14 17:16 

17:44 17:46 18:41 18:43 17:59 18:01 18:56 18:58 18:11 18:13 19:08 19:10 

19:33 19:35 20:15 20:17 19:43 19:45 20:25 20:27 19:55 19:57 20:37 20:39 

20:57       21:07 21:09 21:49 21:51 21:19       

        22:31               

16 курса 19 курса 16 курса 

 

 

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

ДЗЗД, оператор „Хеброс Бус“ АД, съгласно Решение №165 на Общински съвет Пловдив, 

взето с Протокол №10 от 14.07.2021г относно договор № 18ДГ126/28.02.2018 г., със срок на 

действие до 01.03.2028 г., считано от 04.10.2021 г., съгласно Заповед № 21ОА2686 от 

01.10.2021 г. . 

ЕИК: 204719212 
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Маршрут на автобусна линия №6 

Празник 
 

Маршрут: обръщало кв. „Изгрев“ - кв. „Прослав“ 

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

„Крайна“ №30, десен завой по ул. „Ландос“, ляв завой по ул. „Вратцата“, спирка №163 – у-

ще „Д. Дебелянов“, спирка №164 – срещу Паркинга, спирка №130 – срещу 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“, десен завой по бул. „Шести септември“, 

спирка №165 – завод „Чайка“, спирка №166 – „Нордикс“, спирка №138 – магазин „Била 1“ 

, спирка №139 – у-ще „Любен Каравелов“, спирка №140 – бул. „Шести септември“ №193, 

спирка №141 – пл. „Съединение“, ляв завой по бул. „Руски“, спирка №167 – „Бунарджика“, 

спирка №168 – МОЛ „Марково тепе“, десен завой по бул. „Любен Каравелов“, десен завой 

по бул. „Васил Априлов“, спирка №169 – срещу ВМИ, ляв завой по бул. „Пещерско шосе“, 

спирка №170 – „Пещерско шосе“ №10, спирка №171 – ПГЕЕ, спирка №172 – след 

бензиностанцията, спирка №173 – „Хирургии“, спирка №174 – „Динекспрес“, спирка 

№175 – срещу магазин „Мега Марина“, спирка №176 – „Арнаудов“, ляв завой по ул. „Елин 

Пелин“, спирка №177 – ул. „Елин Пелин“ (запад) 1, спирка №396 – ул. „Елин Пелин“ 

(запад) 2 , десен завой по ул. „Просвета“, направо по ул. „Просвета“, спирка №436 – вход 

ТКЗС, спирка №178 – „Филипополис“, десен завой по ул. „Борис Петров“, спирка №179 -  

ул. „Борис Петров“, десен завой по ул. „Елена“, спирка №485 - между ул. „Борис Петров“ и 

ул. „Тих кът“, направо по ул. „Елена“, спирка №1002 – кв. „Прослав“ на ул. „Елена“ – 

последна. 
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Маршрут на автобусна линия №6 

Празник 
 

Маршрут: кв. „Прослав“ - обръщало кв. „Изгрев“ 

Спирка №1002 – кв. „Прослав“ на ул. „Елена“, спирка №487 - ул. „Елена“ (юг), 

спирка №180 – срещу ОУ „Т. Каблешков“, ляв завой по ул. „Елин Пелин“, спирка №486 - 

ул. „Елена“ 1, направо по ул. „Елин Пелин“, спирка №145 – ул. „Елин Пелин“ №45, ляв 

завой по ул. „Битоля“, спирка №146 – ул. „Битоля“ (север), десен завой по ул. „Борис 

Петров“, ляв завой по ул. „Просвета“, спирка №468 - срещу „Филипополис“, ляв завой по 

ул. „Елин Пелин“, спирка №415 – ул. „Елин Пелин“ (изток), спирка №147 – срещу ОДЗ 

„Боряна“, десен завой по бул. „Пещерско шосе“, спирка №148 – автоморга, спирка №69 - 

склад за гуми, спирка №149 – магазин „Мега Марина“, спирка №150 – срещу 

„Динекспрес“, спирка №151 – срещу „Хирургиите“, спирка №152 – срещу „Аптечно 

управление“, спирка №244 – срещу бензиностанцията, спирка №153 – срещу ПГЕЕ, по ул. 

„Захари Стоянов“, спирка №154 –       у-ще „Антим I“, ляв завой по ул. „Гладстон“, ляв 

завой по бул. „Руски“, спирка №155 – срещу „Търговската гимназия“, спирка №156 – 

„Пиано“, десен завой по бул. „Шести септември“, спирка №118 - срещу пл. „Съединение“, 

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

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

спирка №484 - пред магазин „Вис Виталис“, ляв завой по 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“, десен завой по ул. „Ландос“, 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: 4 цели 

Времетраене на един курс: 48 мин. 

Времетраене на една обиколка – 98 мин. 

Дължина на един курс: обръщало кв. „Изгрев“ - кв. „Прослав“ - 14,804 км. 

                                        кв. „Прослав“ - обръщало кв. „Изгрев“ - 14,960 км. 

Дължина на една обиколка  - 29,764 км. 

Общо за деня: 72 курса / 1 071,504 км. 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №6 

Празник 
 

I-ва II-ра III-та 

кв.  

„Изгрев“ 

кв. 

„Прослав“ 

кв. 

„Изгрев“ 

кв. 

„Прослав“ 

кв. 

 „Изгрев“ 

кв. 

„Прослав“ 

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

 6:10 6:58 7:00  6:35 7:23 7:25  7:00 7:48 7:50 

7:48 7:50 8:38 8:40 8:13 8:15 9:03 9:05 8:38 8:40 9:28 9:30 

9:28 9:30 10:18 10:20 9:53 9:55 10:43 10:45 10:18 10:20 11:08 11:10 

11:08 11:10 11:58 12:00 11:33 11:35 12:23 12:25 11:58 12:00 12:48 12:50 

12:48 12:50 13:38 13:40 13:13 13:15 14:03 14:05 13:38 13:40 14:28 14:30 

14:28 14:30 15:18 15:20 14:53 14:55 15:43 15:45 15:18 15:20 16:08 16:10 

16:08 16:10 16:58 17:00 16:33 16:35 17:23 17:25 16:58 17:00 17:48 17:50 

17:48 17:50 18:38 18:40 18:13 18:15 19:03 19:05 18:38 18:40 19:28 19:30 

19:28 19:30 20:18 20:20 19:53 19:55 20:43 20:45 20:18 20:20 21:08  

21:08    21:33        

18 курса 18 курса 17 курса 

IV-та 

кв.  

„Изгрев“ 

кв. 

„Прослав“ 

пр. тр. пр. тр. 

   6:35 

7:23 7:25 8:13 8:15 

9:03 9:05 9:53 9:55 

10:43 10:45 11:33 11:35 

12:23 12:25 13:13 13:15 

14:03 14:05 14:53 14:55 

15:43 15:45 16:33 16:35 

17:23 17:25 18:13 18:15 

19:03 19:05 19:53 19:55 

20:43 20:45 21:33 21:35 

22:23    

    19 курса 

 

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

ДЗЗД, оператор „Хеброс Бус“ АД, съгласно Решение №165 на Общински съвет Пловдив, 

взето с Протокол №10 от 14.07.2021г относно договор № 18ДГ126/28.02.2018 г., със срок на 

действие до 01.03.2028 г., считано от 04.10.2021 г., съгласно Заповед № 21ОА2686 от 

01.10.2021 г. . 

ЕИК: 204719212 

 


