
ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА”  

Заверка от Общината:  

  

 

Маршрут на автобусна линия № 44 

Делник 
 

Маршрут: завод „Устрем“ - ПУ нова сграда 

Спирка №1012 - завод „Устрем“, спирка №435 – ул. „Н.Абаджиев“ 1, спирка №418 

- „Профилинк“, спирка №482 – автомивка „Викрис“, спирка №331 – фирма „Мотобойс“, 

спирка №332- печатница (изток), спирка №109 – жк „Тракия“ бл. 150, ляв завой по ул. 

„Бранислав Велешки“, спирка №391- магазин „Кауфланд“, по ул. „Княз Борис“, десен завой 

по ул. „Г. Данчов“, спирка №392 – жк. „Тракия“ бл. 45, десен завой по ул. „Княз БорисI“, 

ляв завой по бул. „Освобождение“, спирка №360 – жк „Тракия“ бл. 15, спирка №216 – жк 

„Тракия“бл. 1, ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка №217 –хипермаркет „Метро“, 

спирка №218 – Технически университет, спирка №219 – „Чайкафарма“, десен завой по 

бул.„Източен“, ляв завой по бул. „Хр. Ботев“, спирка №334 – бул. „Хр. Ботев“ №115,  

спирка №335 – Военна болница, десен 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“, спирка №142 – сладкарница „Неделя“, десен завой по 

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

„В.Априлов“№124, ляв завой по бул. „България“, спирка  №92 – срещу магазин 

„Практикер“, спирка №93 – срещу „Захарен комбинат“, спирка №94 – Окръжна болница, 

спирка№416 – срещу Английската гимназия, десен завой, спирка №1003 - ПУ нова сграда – 

последна. 

Маршрут: ПУ нова сграда - завод „Устрем“ 

Спирка №1003 - ПУ нова сграда, ляв завой по бул. „България“, спирка №426 – 

хипермаркет „Алати“, спирка №95 – Английска гимназия, спирка №438 – стадион 

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

завой по бул. „В. Априлов“, спирка №402 – бул. „В.Априлов“ 1 (запад), спирка №116 – II-

ро ДКЦ, спирка №117 – кино „Фламинго“, 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“, спирка №13 – ПУ„Паисий 

Хилендарски“(стара сграда), ляв завой по бул.„Хр. Ботев“, спирка №338 - срещу Военна 

болница, десен завой по бул. „Източен“, ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка №233 

– ВСИ, спирка №234 – стадион „Локомотив“, спирка №235 – парк „Лаута“, десен завой по 

бул. „Освобождение“, спирка №236 – жк „Тракия“ бл. 21, спирка №393 - жк„Тракия“бл.42, 

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

„Княз Борис I“, продължава по ул. „Бранислав Велешки“, десен завой на ул. „Съединение“, 

спирка №79– жк „Тракия“ бл. 146, ляв завой по ул. „Н.Шилева“, спирка №339 – жк 

„Тракия“ бл. 183, спирка №340 – печатницата (запад), десен завой по ул. „Н. Абаджиев“, 

спирка  №341 – срещу фирма „Мотобойс“, спирка №483 – завод „Авионамс“, спирка №419 

– срещу „Профилинк“, спирка №1012 - завод „Устрем“ – последна. 
 

Обслужващи маршрута: 
Брой автобуси: 7 цели 

Времетраене на един курс: 47мин. 

Времетраене на една обиколка – 86 мин. 

Дължина на един курс: завод „Устрем“ - ПУ нова сграда - 13,640 км. 

ПУ нова сграда - завод „Устрем“ - 13,489 км. 

ПУ нова сграда – Цар Симеон * – 11,444 км. 

Цар Симеон - ПУ нова сграда ** - 11,609 км. 

Дължина на една обиколка – 27,129 км. / 23,053 км. 

Общо за деня: 126 курса / 1 670,37 км. 



ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА”  

Заверка от Общината:  

  

 

Маршрутно разписание на автобусна линия № 44 

Делник 

 

I-ва II-ра III-та 

Завод „Устрем“ 
ПУ 

нова сграда 

Завод 

„Устрем“ 

ПУ 

нова сграда 
Завод „Устрем“ 

ПУ 

нова сграда 

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

Ц.С. 05:30** 06:17 06:19 
 

05:44 06:31 06:33 
 

05:58 06:45 06:47 

07:06 07:08 07:55 07:57 07:20 07:22 08:09 08:11 07:34 07:36 08:23 08:25 

08:44 08:46 09:33 09:35 08:58 09:00 09:47 09:49 09:12 09:14 10:01 10:03 

10:22 10:24 11:11 11:13 10:36 10:38 11:25 11:27 10:50 10:52 11:39 11:41 

12:00 12:02 12:49 12:51 12:14 12:16 13:03 13:05 12:28 12:30 13:17 13:19 

13:38 13:40 14:27 14:29 13:52 13:54 14:41 14:43 14:06 14:08 14:55 14:57 

15:16 15:18 16:05 16:07 15:30 15:32 16:19 16:21 15:44 15:46 16:33 16:35 

16:54 16:56 17:43 17:45 17:08 17:10 17:57 17:59 17:22 17:24 18:11 18:13* 

18:32 18:34 19:21 19:23* 18:46 
   

19:00 19:02** 19:49 19:51* 

20:10 20:12** 20:59 21:01* 
    

20:38 20:40** 21:27 21:29* 

21:48 21:50 22:37 22:39 
    

22:16 22:18 23:05 23:07 

20 курса 16 курса 20 курса 

IV-та V-та VI-та 

Завод „Устрем“ 
ПУ 

нова сграда 

Завод 

„Устрем“ 

ПУ 

нова сграда 
Завод „Устрем“ 

ПУ 

нова сграда 

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

 
06:12 06:59 07:01 

 
06:26 07:13 07:15 

 
06:40 07:27 07:29 

07:48 07:50 08:37 08:39 08:02 08:04 08:51 08:53 08:16 08:18 09:05 09:07 

09:26 09:28 10:15 10:17 09:40 09:42 10:29 10:31 09:54 09:56 10:43 10:45 

11:04 11:06 11:53 11:55 11:18 11:20 12:07 12:09 11:32 11:34 12:21 12:23 

12:42 12:44 13:31 13:33 12:56 12:58 13:45 13:47 13:10 13:12 13:59 14:01 

14:20 14:22 15:09 15:11 14:34 14:36 15:23 15:25 14:48 14:50 15:37 15:39 

15:58 16:00 16:47 16:49 16:12 16:14 17:01 17:03 16:26 16:28 17:15 17:17 

17:36 17:38 18:25 18:27* 17:50 17:52 18:39 18:41* 18:04 18:06 18:53 18:55* 

19:14 19:16 20:03 20:05 19:28 19:30** 20:17 20:19* 19:42 19:44 20:31 20:33 

20:52 20:54 21:41 21:43 21:06 21:08** 21:55 21:57* 21:20 21:22 22:09 22:11 

22:30 22:32 23:19 23:21 22:44 22:46 23:33 23:35 22:58 23:00 23:47 23:49 

16 курса 20 курса 16 курса 

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

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

18ДГ126/28.02.2018 г.,  със срок на действие до 01.03.2028 г., считано от 19.09.2022 г. до 

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

ЕИК: 202111161 

 

 



ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА”  

Заверка от Общината:  

  

 

Маршрутно разписание на автобусна линия  № 44 

Делник 
 

VII -ма 

Завод 

„Устрем“ 

ПУ 

нова сграда 

пр. тр. пр. тр. 

  06:54 07:41 07:43 

08:30 08:32 09:19 09:21 

10:08 10:10 10:57 10:59 

11:46 11:48 12:35 12:37 

13:24 13:26 14:13 14:15 

15:02 15:04 15:51 15:53 

16:40 16:42 17:29 17:31 

18:18 18:20 19:07 19:09* 

19:56 19:58** 20:45 20:47* 

21:34 21:36 22:23 22:25 

18 курса 

 

Забележка: Часовете със звезда (*) - ПУ нова сграда – бул. „Цар Симеон“ 
  Часовете с две звезди (**) - бул. „Цар Симеон“– ПУ нова сграда 

 

 

 

 

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

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

18ДГ126/28.02.2018 г.,  със срок на действие до 01.03.2028 г., считано от 19.09.2022 г. до 

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

  ЕИК: 202111161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА”  

Заверка от Общината:  

  

 

Маршрут на автобусна линия № 44 

Празник 
 

Маршрут:бул. „Цар Симеон“ - „Техномаркет“ 

Спирка №1032 - бул. „Цар Симеон“,десен завой по ул. „Съединение“, спирка №109 

– жк „Тракия“ бл. 150, ляв завой по ул. „Бранислав Велешки“, спирка №391- магазин 

„Кауфланд“, по ул. „Княз БорисI“, десен завой по ул. „Г. Данчов“, спирка №392  

– жк. „Тракия“ бл. 45, десен завой по ул. „Княз Борис“, ляв завой по бул. „Освобождение“, 

спирка №360 – жк „Тракия“бл. 15, спирка №216 – жк „Тракия“бл. 1, ляв завой по бул. 

„Санкт Петербург“, спирка №217 –хипермаркет „Метро“, спирка № 218 – Технически 

университет, спирка №219 – „Чайкафарма“, десен завой по бул.„Източен“, ляв завой по бул. 

„Хр. Ботев“, спирка №334 – бул. „Хр. Ботев“ №115, спирка №335 – Военна болница, десен 

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“, спирка №142 – 

сладкарница „Неделя“, десен завой по бул. „В.Априлов“, спирка №383 – ресторант 

„Стадиона“, спирка №401 – бул. „В.Априлов“№124, ляв завой по бул. „България“, спирка 

№92 – срещу магазин „Практикер“, спирка №93 – срещу Захарен комбинат, спирка №94 – 

Окръжна болница, спирка №416 – срещу Английската гимназия, спирка №336 – 

„Техномаркет“ на бул. „България“ – последна. 

 

Маршрут:„Техномаркет“ - бул. „Цар Симеон“ 

Спирка №336- „Техномаркет“ на бул. „България“, ляв завой по бул. „България“, 

спирка №426 – хипермаркет „Алати“, спирка №95 – Английска гимназия, спирка №438 – 

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

десен завой по бул. „В. Априлов“, спирка №402 – бул. „В.Априлов“ 1 (запад), спирка №116 

– II-ро ДКЦ, спирка №117 – кино „Фламинго“, 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“, спирка №13 – 

ПУ„Паисий Хилендарски“(стара сграда), ляв завой по бул.„Хр. Ботев“, спирка №338 - 

срещу Военна болница, десен завой по бул. „Източен“, ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, 

спирка №233 – ВСИ, спирка №234 – стадион „Локомотив“, спирка №235 – парк „Лаута“, 

десен завой по бул. „Освобождение“, спирка №236 – жк „Тракия“ бл. 21, спирка №393 - 

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

завой по ул. „Княз Борис I“, продължава по ул. „Бранислав Велешки“, десен завой на ул. 

„Съединение“, спирка №79– жк „Тракия“ бл. 146, ляв завой по ул. „Н.Шилева“,  

спирка №339 – жк „Тракия“ бл. 183, спирка  №1032 - бул. „Цар Симеон“ – последна. 

 
Обслужващи маршрута: 
Бр. автобуси: 3 цели 

Времетраене на един курс: 43 мин. 

Времетраене на една обиколка – 88 мин. 

Дължина на един курс: бул. „Цар Симеон“ - „Техномаркет“- 12,161 км. 

„Техномаркет“ - бул. „Цар Симеон“ - 11,998 км. 

Дължина на една обиколка: 24,159км. 

Общо за деня: 56 курса / 676,452 км. 

 

 

 



ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА”  

Заверка от Общината:  

  

 

Маршрутно разписание на автобусна линия № 44 

Празник 

 
I-ва II-ра III-та 

бул „Цар 

Симеон“ 

„Техно-

маркет“ 

бул „Цар 

Симеон“ 

„Техно-

маркет“ 

бул „Цар 

Симеон“ 

„Техно-

маркет“ 

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

 

5:28 5:58 6:00 

 

5:58 6:28 6:30 

 

6:28 6:58 7:00 

6:43 6:45 7:28 7:30 7:13 7:15 7:58 8:00 7:43 7:45 8:28 8:30 

8:13 8:15 8:58 9:00 8:43 8:45 9:28 9:30 9:13 9:15 9:58 10:00 

9:43 9:45 10:28 10:30 10:13 10:15 10:58 11:00 10:43 10:45 11:28 11:30 

11:13 11:15 11:58 12:00 11:43 11:45 12:28 12:30 12:13 12:15 12:58 13:00 

12:43 12:45 13:28 13:30 13:13 13:15 13:58 14:00 13:43 13:45 14:28 14:30 

14:13 14:15 14:58 15:00 14:43 14:45 15:28 15:30 15:13 15:15 15:58 16:00 

15:43 15:45 16:28 16:30 16:13 16:15 16:58 17:00 16:43 16:45 17:28 17:30 

17:13 17:15 17:58 18:00 17:43 

   

18:13 18:15 18:58 19:00 

18:43 18:45 19:28 19:30 

    

19:43 19:45 20:35 20:37 

20:13 20:15 21:10 21:12 

    
21:37 

 

    

22:10 

           20 курса 16 курса 20 курса 

 

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

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

18ДГ126/28.02.2018 г.,  със срок на действие до 01.03.2028 г., считано от 19.09.2022 г. до 

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

  ЕИК: 202111161 

 


