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Маршрут на автобусна линия №11 

Делник 
 

Маршрут: Обръщало „Митница“ – след бензиностанция „Еко“ 

Спирка №1013 – обръщало „Митница“, спирка №283 – срещу „Митница“, спирка 

№284 – ТСМ, спирка №285 – завод „Рекорд“, ляв завой по ул. „Индустриална“, спирка 

№ 286 – срещу „Метални конструкции“, ляв завой по бул. „Ал. Стамболийски“, спирка 

№287 – срещу строителен хипермаркет „Рила“, десен завой по ул. „Пере Тошев“, спирка 

№288 – срещу ОДЛОЗ, десен завой по бул. „Н. Вапцаров“, спирка №61 – ІІ-ра градска 

болница , ляв завой по ул. „Братя Бъкстон, ляв завой ул. „Скопие“, спирка № 290 – ПГ по 

механотехника „проф. Цветан Лазаров“, спирка №291 – ПИБ, десен завой по ул. „Пере 

Тошев“, спирка №378 – Синия пазар, ляв завой по ул. „Даме Груев“, десен завой по бул. 

„Македония“, спирка №42 – срещу магазин „Била 2“, десен завой бул. „Хр. Ботев“, 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), ляв завой по бул. „Шести септември“, спирка №141 – пл. 

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

„Победа“, спирка №294 – ул. „Победа“ с ул. „Оборище“ , ляв завой по бул. „България“, 

спирка №91 – срещу хотел „Санкт Петербург“, спирка №422 – Пазарчето, спирка №92 – 

срещу магазин „Практикер“,   спирка №93 – срещу Захарен комбинат, десен завой по ул. 

„Делянка“, спирка №295 – Окръжна болница - изток, спирка №296 – „Балкантурист“, 

спирка №297 – ул. „Делянка“ - юг, ляв завой по бул. „Васил Априлов“, спирка №298 – 

Институт по консервна промишленост, спирка №1017 - след бензиностанция „Еко“ - 

последна. 
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Маршрут на автобусна линия №11 

Делник 
 

Маршрут: След бензиностанция „Еко“- обръщало „Митница“ 

Спирка №1017 - след бензиностанция „Еко“, ляв завой по - бул. „Васил Априлов , 

спирка №427 – срещу Институт по консервна промишленост, десен завой по ул. „Делянка“,  

спирка №269 – ул. „Делянка“ (север),  спирка №270 – у-ще „Панайот Волов“, спирка №271 

- „Окръжна болница“ – запад, ляв завой по бул. „България“, спирка №438 стадион 

„Марица“, спирка №96 – Захарен комбинат, спирка №97 – „Практикер“, спирка №98 – 

хотел „Санкт Петербург“, десен завой по ул. „Победа“, спирка №272 – ул. „Победа“ (запад), 

спирка №273 – моста на „Герджика“, спирка №274 – срещу „Пловдивинвест“, ляв завой по 

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

Борис III Обединител“, 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, ляв завой по бул. „Македония“, спирка №15 – магазин „Била 2“, ляв 

завой по ул. „Даме Груев“, десен завой по ул. „Охрид“, спирка №275 – ул. „Охрид“ (запад), 

ляв завой по ул. „Скопие“, спирка №276 – ул. „Скопие“, десен завой по ул. „Братя Бъкстон“, 

спирка № 277 - ул. „Братя Бъкстон“ (запад), десен завой по бул. „Н. Вапцаров“ спирка №67 

– срещу ІІ-ра градска болница, ляв завой по ул. „Пере Тошев“, спирка №278 – ОДЛОЗ, ляв 

завой по бул. „Ал. Стамболийски“, спирка №280 - Строителен хипермаркет „Рила“, десен 

завой по ул. „Индустриална“, десен завой по „Кукленско шосе“, спирка №64 – хотел 

„Родопи“, спирка №425 – Къщичките, спирка №281 – Керамичен цех, спирка №282 – 

„Митница“ , спирка №1013 – обръщало „Митница“ - последна. 

 
 

Обслужващи маршрута: 

Брой автобуси: 7 цели 
Времетраене на един курс – 48 мин. 

Времетраене на една обиколка – 98 мин. 

Дължина на един курс : Обръщало „Митница“ – след бензиностанция „Еко“ – 12,928 км. 

След бензиностанция „Еко“ – обръщало „Митница“ – 12,860 км. 

Дължина на една обиколка – 25,788 км. 

Общо за деня: 120 курса / 1 547,280 км. 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №11 

Делник 
 

I-ва II-ма III-ма 

 

„Митница“ 

Бензино- 

станция 
„Еко“ 

 

„Митница“ 

Бензино- 

станция 
„Еко“ 

 

„Митница“ 

Бензино- 

станция 
„Еко“ 

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

 05:30 06:18 06:20           06:00 06:48 06:50 

 07:08 07:10 07:58 08:00   07:25 08:13 08:15 07:38 07:40 08:28 08:30 

 08:48 08:50 09:38 09:40 09:03 09:05 09:53 09:55 09:18 09:20 10:08 10:10 

 10:28 10:30 11:18 11:20 10:43 10:45 11:33 11:35 10:58 11:00 11:48 11:50 

12:08 12:10 12:58 13:00 12:23 12:25 13:13 13:15 12:38 12:40 13:28 13:30 

13:48 13:50 14:38 14:40 14:03 14:05 14:53 14:55 14:18 14:20 15:08 15:10 

15:28 15:30 16:18 16:20 15:43 15:45 16:33 16:35 15:58 16:00 16:48 16:50 

17:08 17:10 17:58 18:00 17:23 17:25 18:13 18:15 17:38 17:40 18:28 18:30 

18:48 18:50 19:38 19:40 19:03       19:18 19:20 20:08 20:10 

20:28 20:30 21:18 21:20         20:58       

22:08                       

20 курса 14 курса 18 курса 

IV-та V-та VI-та 

 

„Митница“ 

Бензино- 

станция 

„Еко“ 

 

„Митница“ 

Бензино- 

станция 

„Еко“ 

 

„Митница“ 

Бензино- 

станция 

„Еко“ 

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

 06:14 07:02 07:04   06:28 07:16 07:18   06:42 07:30 07:32 

07:52 07:54 08:42 08:44 08:06 08:08 08:56 08:58 08:20 08:22 09:10 09:12 

09:32 09:34 10:22 10:24 09:46 09:48 10:36 10:38 10:00 10:02 10:50 10:52 

11:12 11:14 12:02 12:04 11:26 11:28 12:16 12:18 11:40 11:42 12:30 12:32 

12:52 12:54 13:42 13:44 13:06 13:08 13:56 13:58 13:20 13:22 14:10 14:12 

14:32 14:34 15:22 15:24 14:46 14:48 15:36 15:38 15:00 15:02 15:50 15:52 

16:12 16:14 17:02 17:04 16:26 16:28 17:16 17:18 16:40 16:42 17:30 17:32 

17:52 17:54 18:42 18:44 18:06 18:08 18:56 18:58 18:20 18:22 19:10 19:12 

19:32 19:34 20:22 20:24 19:46      20:00 20:02 20:50 20:52 

21:12               21:40       

18 курса 16 курса 18 курса 

 

Настоящото разписание се възлага от Община Пловдив на Консорциум „Пътнически Превози 

Пловдив“ ДЗЗД, оператор „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД, относно договор № 

16ДГ219/17.03.2016 г., срок на действие до 18.03.2026 г.,  считано от 19.09.2022 г. до второ 

нареждане, съгласно Заповед № 22ОА-2150 от 16.09.2022 г.. 

 

ЕИК: 202111161 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №11 

Делник 
 

VII-ма 

 

„Митница“ 

Бензино- 

станция 

„Еко“ 

пр. тр. пр. тр. 

 06:56 07:44 07:46 

08:34 08:36 09:24 09:26 

10:14 10:16 11:04 11:06 

11:54 11:56 12:44 12:46 

13:34 13:36 14:24 14:26 

15:14 15:16 16:04 16:06 

16:54 16:56 17:44 17:46 

18:34 18:36 19:24 19:26 

20:14       

16 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящото разписание се възлага от Община Пловдив на Консорциум „Пътнически Превози 

Пловдив“ ДЗЗД, оператор „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД, относно договор № 

16ДГ219/17.03.2016 г., срок на действие до 18.03.2026 г.,  считано от 19.09.2022 г. до второ 

нареждане, съгласно Заповед № 22ОА-2150 от 16.09.2022 г.. 

 

ЕИК: 202111161 
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Маршрут на автобусна линия №11 

Празник 
 

Маршрут: Обръщало „Митница“ – след бензиностанция „Еко“ 

Спирка №1013 – обръщало „Митница“, спирка №283 – срещу „Митница“ , спирка 

№284 – ТСМ, спирка №285 – завод „Рекорд“, ляв завой по ул. „Индустриална“, спирка 

№ 286 – срещу „Метални конструкции“, ляв завой по бул. „Ал. Стамболийски“, спирка 

№287 – срещу строителен хипермаркет „Рила“, десен завой по ул. „Пере Тошев“, спирка 

№288 – срещу ОДЛОЗ, десен завой по бул. „Н. Вапцаров“, спирка №61 – ІІ-ра градска 

болница , ляв завой ул. „Братя Бъкстон, ляв завой ул. „Скопие“, спирка № 290 – ПГ по 

механотехника „проф. Цветан Лазаров“, спирка №291 – ПИБ, десен завой по ул. „Пере 

Тошев“, спирка №378 – Синия пазар, ляв завой по ул. „Даме Груев“, десен завой по бул. 

„Македония“, спирка №42 – срещу магазин „Била 2“, десен завой бул. „Хр. Ботев“, 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), ляв завой по бул. „Шести септември“, спирка №141 – пл. 

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

„Победа“, спирка №294 – ул. „Победа“ с ул. „Оборище“, ляв завой по бул. „България“, 

спирка №91 – срещу хотел „Санкт Петербург“, спирка №422 – Пазарчето, спирка №92 – 

срещу магазин „Практикер“,   спирка №93 – срещу Захарен комбинат, десен завой по ул. 

„Делянка“, спирка №295 – Окръжна болница - изток, спирка №296 – „Балкантурист“, 

спирка №297 – ул. „Делянка“ - юг, ляв завой по бул. „Васил Априлов“, спирка №298 – 

Институт по консервна промишленост, спирка №1017 - след бензиностанция „Еко“ - 

последна. 
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Маршрут на автобусна линия № 11 

Празник 
 

Маршрут: След бензиностанция „Еко“- обръщало „Митница“ 

Спирка №1017 - след бензиностанция „Еко“, ляв завой по - бул. „Васил Априлов , 

спирка №427 – срещу Институт по консервна промишленост, десен завой по ул. „Делянка“, 

спирка №269 – ул. „Делянка“ (север), спирка №270 – у-ще „Панайот Волов“, спирка №271 

- „Окръжна болница“ – запад, ляв завой по бул. „България“, спирка №438 стадион 

„Марица“, спирка №96 – Захарен комбинат, спирка №97 – „Практикер“, спирка №98 – 

хотел „Санкт Петербург“, десен завой по ул. „Победа“, спирка №272 – ул. „Победа“ (запад), 

спирка №273 – моста на „Герджика“, спирка №274 – срещу „Пловдивинвест“, ляв завой по 

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

Борис III Обединител“, 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, ляв завой по бул. „Македония“, спирка №15 – магазин „Била 2“, ляв 

завой по ул. „Даме Груев“, десен завой по ул. „Охрид“, спирка №275 – ул. „Охрид“ (запад), 

ляв завой по ул. „Скопие“, спирка №276 – ул. „Скопие“, десен завой по ул. „Братя Бъкстон“, 

спирка № 277 - ул. „Братя Бъкстон“ (запад), десен завой по бул. „Н. Вапцаров“ спирка №67 

– срещу ІІ-ра градска болница, ляв завой по ул. „Пере Тошев“, спирка №278 – ОДЛОЗ, ляв 

завой по бул. „Ал. Стамболийски“, спирка №280 - Строителен хипермаркет „Рила“, десен 

завой по ул. „Индустриална“, десен завой по „Кукленско шосе“, спирка №64 –   хотел 

„Родопи“, спирка №425 – Къщичките, спирка №281 – Керамичен цех, спирка №282 – 

„Митница“ , спирка №1013 – обръщало „Митница“ - последна. 

 
 

Обслужващи маршрута: 

Брoй автобуси: 4 цели 
Времетраене на един курс – 48 мин. 

Времетраене на една обиколка – 98 мин. 

Дължина на един курс : Обръщало „Митница“- след бензиностанция „Еко“ - 12,928 км. 

След бензиностанция „Еко“ - обръщало „Митница“ - 12,860 км. 

Дължина на една обиколка – 25,788 км. 

Общо за деня: 72 курса / 928,368 км. 



ОБЩИНА ПЛОВДИВ 
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Маршрутно разписание на автобусна линия №11 

Празник 
 

I-ва II-ра III-та 

 

„Митница“ 

Бензино- 

станция 

„Еко“ 

 

„Митница“ 

Бензино- 

станция 

„Еко“ 

 

„Митница“ 

Бензино- 

станция 

„Еко“ 

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

 06:00 06:48 06:50  06:25 07:13 07:15  06:50 07:38 07:40 

07:38 07:40 08:28 08:30 08:03 08:05 08:53 08:55 08:28 08:30 09:18 09:20 

09:18 09:20 10:08 10:10 09:43 09:45 10:33 10:35 10:08 10:10 10:58 11:00 

10:58 11:00 11:48 11:50 11:23 11:25 12:13 12:15 11:48 11:50 12:38 12:40 

12:38 12:40 13:28 13:30 13:03 13:05 13:53 13:55 13:28 13:30 14:18 14:20 

14:18 14:20 15:08 15:10 14:43 14:45 15:33 15:35 15:08 15:10 15:58 16:00 

15:58 16:00 16:48 16:50 16:23 16:25 17:13 17:15 16:48 16:50 17:38 17:40 

17:38 17:40 18:28 18:30 18:03 18:05 18:53 18:55 18:28 18:30 19:18 19:20 

19:18 19:20 20:08 20:10 19:43 19:45 20:33 20:35 20:08    

20:58 21:00 21:48 21:50 21:23        

22:38            

20 курса 18 курса 16 курса 

IV-та  

 

„Митница“ 

Бензино- 

станция 

„Еко“ 

пр. тр. пр. тр. 

 07:15 08:03 08:05 

08:53 08:55 09:43 09:45 

10:33 10:35 11:23 11:25 

12:13 12:15 13:03 13:05 

13:53 13:55 14:43 14:45 

15:33 15:35 16:23 16:25 

17:13 17:15 18:03 18:05 

18:53 18:55 19:43 19:45 

20:33 20:35 21:23 21:25 

22:02    

18 курса 

 

Настоящото разписание се възлага от Община Пловдив на Консорциум „Пътнически Превози 

Пловдив“ ДЗЗД, оператор „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД, относно договор № 

16ДГ219/17.03.2016 г., срок на действие до 18.03.2026 г.,  считано от 19.09.2022 г. до второ 

нареждане, съгласно Заповед № 22ОА-2150 от 16.09.2022 г.. 

 

ЕИК: 202111161 
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