
Заверка от Общината:  

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА” 
 

 

Маршрут на автобусна линия №9 

Делник 
 

Маршрут: жк „Тракия“ А12 - обръщало завод „Гагарин“ 

Спирка №1011 - жк „Тракия“ А12, спирка №405 - магазин „Алфина“, десен завой по ул. 

„Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка №256 - бул. „Освобождение“ 1 

(север), ляв завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №352 – жк „Тракия“ бл. 204, ляв завой по ул. 

„Съединение“, спирка №108 – срещу „Детски свят“, спирка №109 - жк „Тракия“ бл. 150, спирка 

№110 – СОУ „Софроний Врачански“,спирка №111 - срещу Католически храм, спирка №112 – 

срещу СОУ „Димитър Матевски“, спирка №333 - СОУ „Черноризец Храбър“, спирка №215 - 

ресторант „Тони 2000“, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка №216 – жк „Тракия“ бл.1, 

ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка №217 – хипермаркет „Метро“, спирка №218 - 

Tехнически университет, спирка №219 - „Чайка фарма“, десен завой по бул. „Източен“, спирка 

№220 - „Макдоналдс“, ляв завой по ул. „Богомил“, спирка №221 – хотел „Норис“, спирка №222 

– ул. „Богомил“ №45, десен завой по ул. „Петко Д. Петков“, спирка №223 - ул. „Петко Д. Петков“ 
№15а, ляв завой на ул. „Капитан Р. Николов“, десен завой по бул. „Цар Борис III Обединител“, 

спирка №45 – срещу „Тримонциум“, спирка №46 – Тунела - юг (изток), спирка №47 – Тунела - 

север (изток), спирка №48 – Водната палата, спирка №49 - Панаира, спирка №50 – 

кръстовището с ул. „Братя Обрейкови“ (изток), десен завой по ул. „Брезовско шосе“, спирка 

№224 – ул. „Брезовско шосе“ №12В, спирка №225 - базар „Илиянци“, спирка №226 – Завод 

„ЕАЗ“ ул. „Брезовско шосе“, спирка №267 - магазин „Деком“, спирка №1007 – обръщало завод 

„Гагарин“ - последна. 

Маршрут: обръщало завод „Гагарин“ - жк „Тракия“ А12 

Спирка №1007 – обръщало завод „Гагарин“, ляв завой по ул. „Брезовско шосе“, спирка 

№227 – „Рота инженеринг“, спирка №228 – търговски център „Нова“, спирка №229 – ЖП прелез 

ул. „Брезовско шосе, ляв завой по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка №7 – кръстовището с 

ул. „Братя Обрейкови“(запад), спирка №8 – хотел „Марица“, спирка №9 – ТЕЛК, спирка №10 – 

Тунела - север (запад), спирка №11 – Тунела - юг (запад), ляв завой по ул. „Св. Петка“, десен завой 

по ул. „Петко Д. Петков“, спирка №230 – ул. „Петко Д. Петков“ №46, ляв завой по ул. „Богомил“, 

спирка №231 – ул. „Богомил“ №40А, десен завой по бул. „Източен“, спирка №232 – бул. 

„Източен“ №51, 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, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №237 – жк „Тракия“ срещу бл. 

1, спирка №238 – жк „Тракия“ бл. 9, спирка №76 – жк „Тракия“ бл. 62, спирка №77 – 

Католически храм, спирка №78 – ТЦ „Форум Тракия“, спирка №79 – РУМ „Тракия“, спирка №80 

– жк „Тракия“ бл. 175, спирка №81 – „Детски свят“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка 

№351 – жк „Тракия“ бл. 199, десен завой по ул. „Поручик Б. Ботев“, спирка №1011 - жк „Тракия“ 

А12 – последна. 
 

Обслужващи маршрута: 

Брой автобуси : 7 цели 

Времетраене на един курс – 46 мин.  

    21:50ч. – 40мин 

Времетраене на една обиколка – 94 мин. 
Дължина на един курс : жк „Тракия“ А12 - обръщало завод „Гагарин“ – 13,120 км. 

обръщало завод „Гагарин“ - жк „Тракия“ А12 – 13,003 км. 

Дължина на една обиколка – 26,123 км. 

Общо за деня: 132 курса / 1 724,118 км. 



Заверка от Общината:  

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

ОБЩИНСКО 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА” 

 

Маршрутно разписание на автобусна линия №9 

                                 Делник 

 

I-ва II-ра III-та 

жк 

„Тракия“ 

А12 

обръщало 

завод 
„Гагарин“ 

жк 

„Тракия“ 

А12 

обръщало 

завод 
„Гагарин“ 

жк 

„Тракия“ 

А12 

обръщало 

завод 
„Гагарин“ 

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

 05:20 06:06 06:08   05:33 06:19 06:21   05:46 06:32 06:34 

6:54 06:56 07:42 07:44 07:07 07:09 07:55 07:57 07:20 07:22 08:08 08:10 

08:30 08:32 09:18 09:20 08:43 08:45 09:31 09:33 08:56 08:58 09:44 09:46 

10:06 10:08 10:54 10:56 10:19 10:21 11:07 11:09 10:32 10:34 11:20 11:22 

11:42 11:44 12:30 12:32 11:55 11:57 12:43 12:45 12:08 12:10 12:56 12:58 

13:18 13:20 14:06 14:08 13:31 13:33 14:19 14:21 13:44 13:46 14:32 14:34 

14:54 14:56 15:42 15:44 15:07 15:09 15:55 15:57 15:20 15:22 16:08 16:10 

16:30 16:32 17:18 17:20 16:43 16:45 17:31 17:33 16:56 16:58 17:44 17:46 

18:06 18:08 18:54 18:56 18:19 18:21 19:07 19:09 18:32 18:34 19:20 19:22 

19:42 19:44 20:30 20:32 19:55       20:08 20:10 20:56 20:58 

21:18               21:44       

20 курса 18 курса 20 курса 

IV-та V-та VI-та 

жк 

„Тракия“ 

А12 

обръщало 

завод 
„Гагарин“ 

жк 

„Тракия“ 

А12 

обръщало 

завод 
„Гагарин“ 

жк 

„Тракия“ 

А12 

обръщало 

завод 
„Гагарин“ 

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

 06:00 06:46 06:48   06:14 07:00 07:02   06:28 07:14 07:16 

07:34 07:36 08:22 08:24 07:48 07:50 08:36 08:38 08:02 08:04 08:50 08:52 

09:10 09:12 09:58 10:00 09:24 09:26 10:12 10:14 09:38 09:40 10:26 10:28 

10:46 10:48 11:34 11:36 11:00 11:02 11:48 11:50 11:14 11:16 12:02 12:04 

12:22 12:24 13:10 13:12 12:36 12:38 13:24 13:26 12:50 12:52 13:38 13:40 

13:58 14:00 14:46 14:48 14:12 14:14 15:00 15:02 14:26 14:28 15:14 15:16 

15:34 15:36 16:22 16:24 15:48 15:50 16:36 16:38 16:02 16:04 16:50 16:52 

17:10 17:12 17:58 18:00 17:24 17:26 18:12 18:14 17:38 17:40 18:26 18:28 

18:46 18:48 19:34 19:36 19:00 19:02 19:48 19:50 19:14       

20:22       20:36 20:38 21:24 21:26         

       22:12              

            

18 курса 20 курса 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 



Заверка от Общината:  

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА” 

 

Маршрутно разписание на автобусна линия №9 

Делник 
 

 

VII-ма 

жк 

„Тракия“ 

А12 

обръщало 

завод 
„Гагарин“ 

пр. тр. пр. тр. 

  06:42 07:28 07:30 

08:16 08:18 09:04 09:06 

09:52 09:54 10:40 10:42 

11:28 11:30 12:16 12:18 

13:04 13:06 13:52 13:54 

14:40 14:42 15:28 15:30 

16:16 16:18 17:04 17:06 

17:52 17:54 18:40 18:42 

19:28 19:30 20:16 20:18 

21:04 21:06 21:50 21:52 

22:30       

20 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 



Заверка от Общината:  

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА” 

 

Маршрут на автобусна линия №9 

Празник 
 

Маршрут: жк „Тракия“ А12 – ИЗК „Марица“ 

Спирка №1011 - жк „Тракия“ А12, спирка №405 - магазин „Алфина“, десен завой по ул. 

„Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка №256 – бул. „Освобождение“ 1 
(север), ляв завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №352 – жк „Тракия“ бл. 204, ляв завой по ул. 

„Съединение“, спирка №108 – срещу „Детски свят“, спирка №109 - жк „Тракия“ бл. 150, спирка 

№110 – СОУ „Софроний Врачански“,спирка №111 – Католически храм, спирка №112 – срещу 

СОУ “Димитър Матевски“, спирка №333 – СОУ „Черноризец Храбър“, спирка №215 – ресторант 

„Тони 2000“, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка №216 – жк „Тракия“ бл. 1, ляв завой по 

бул. „Санкт Петербург“, спирка №217 – хипермаркет „Метро“, спирка №218 – Tехнически 

университет, спирка №219 – „Чайка фарма“, десен завой по бул. „Източен“, спирка №220 – 

„Макдоналдс“, ляв завой по ул. „Богомил“, спирка №221 – хотел „Норис“, спирка №222 – ул. 

„Богомил“ №45, десен завой по ул. „Петко Д. Петков“, спирка №223 – ул. „Петко Д. Петков“ №15а, 

ляв завой на ул. „Капитан Р. Николов“, десен завой по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка 

№45 – срещу „Тримонциум“, спирка №46 – Тунела - юг (изток), спирка №47 – Тунела - север 

(изток), спирка №48 – Водната палата, спирка №49 – Панаира, спирка№50 – кръстовището с ул. 

„Братя Обрейкови“ (изток), десен завой по ул. „Брезовско шосе“, спирка №224 – ул. „Брезовско 

шосе“ №12В, спирка №225 – базар „Илиянци“, спирка №226 – Завод „ЕАЗ“ ул. „Брезовско шосе“, 

спирка №1020 – ИЗК „Марица“ - последна. 
 

Маршрут: ИЗК „Марица“ - жк „Тракия“ А12 

Спирка №1020 – ИЗК „Марица“, ляв завой по ул. „Брезовско шосе“, спирка №227 – „Рота 

инженеринг“, спирка №228 – търговски център „Нова“, спирка №229 – ЖП прелез ул. „Брезовско 

шосе“, ляв завой по бул. „Цар Борис III Обединител“, спирка №7 – кръстовището с ул. „Братя 

Обрейкови“ (запад), спирка №8 – хотел „Марица“, спирка №9 – ТЕЛК, спирка №10 – Тунела - 

север (запад), спирка №11 – Тунела - юг (запад), ляв завой по ул. „Св. Петка“, десен завой по ул. 

„Петко Д. Петков“, спирка №230 – ул. „Петко Д. Петков“ №46, ляв завой по ул. „Богомил“, спирка 

№231 – ул. „Богомил“ №40А, десен завой по бул. „Източен“, спирка №232 – бул. „Източен“ №51, 

ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка №233 – ВСИ, спирка №234 – стадион „Локомотив“, 

спирка №235 – парк „Лаута“, десен завой по бул. „Освобождение“ спирка №236 – кв. „Тракия“ бл. 

21, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №237 – жк „Тракия“ срещу бл. 1, спирка №238 – жк 

„Тракия“ бл. 9, спирка №76 – жк „Тракия“ бл. 62, спирка №77 – Католически храм, спирка №78 - 

ТЦ „Форум Тракия“, спирка №79 – РУМ „Тракия“, спирка №80 - жк „Тракия“ бл. 175, спирка 

№81 – „Детски свят“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – жк „Тракия“ бл. 199, 

десен завой по ул. „Поручик Б. Ботев“, спирка №1011 - жк „Тракия“ А12 - последна. 
 

Обслужващи маршрута: 

Брой автобуси : 4 цели 

Времетраене на един курс – 44 мин. 

Времетраене на една обиколка – 90 мин. 

Дължина на един курс : жк „Тракия“ А12 - ИЗК „Марица“ – 12,850 км. 

ИЗК „Марица“ - жк „Тракия“ А12 – 12,700 км. 
Дължина на една обиколка – 25,550 км. 

Общо за деня: 78 курса / 999,315 км. 



Заверка от Общината:  

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

ОБЩИНСКО 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА” 

 

Маршрутно разписание на автобусна линия №9 

Празник 

 
I-ва II-ра III-та 

жк „Тракия“ 

А12 

ИЗК 
„Марица“ 

жк „Тракия“ 

А12 

ИЗК 
„Марица“ 

жк „Тракия“ 

А12 

ИЗК 
„Марица“ 

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

 5:50* 6:34 6:36●  6:13 6:57 6:59  6:36* 7:20 7:22● 

7:20 7:22 8:06 8:08 7:43 7:45 8:29 8:31 8:06 8:08 8:52 8:54 

8:52 8:54 9:38 9:40 9:15 9:17 10:01 10:03 9:38 9:40 10:24 10:26 

10:24 10:26 11:10 11:12 10:47 10:49 11:33 11:35 11:10 11:12 11:56 11:58 

11:56 11:58 12:42 12:44 12:19 12:21 13:05 13:07 12:42 12:44 13:28 13:30 

13:28 13:30* 14:14 14:16● 13:51 13:53 14:37 14:39 14:14 14:16 15:00 15:02 

15:00 15:02 15:46 15:48 15:23 15:25 16:09 16:11 15:46 15:48 16:32 16:34 

16:32 16:34 17:18 17:20 16:55 16:57 17:41 17:43 17:18 17:20 18:04 18:06 

18:04 18:06 18:50 18:52 18:27 18:29 19:13 19:15 18:50 18:52 19:36 19:38 

19:36    19:59 20:01* 20:45 20:47● 20:22 20:24 21:08 21:10 

    21:31    21:54    

18 курса 20 курса 20 курса 

IV-та  

жк „Тракия“ 
А12 

ИЗК 
„Марица“ 

пр. тр. пр. тр. 

 6:59 7:43 7:45 

8:29 8:31 9:15 9:17 

10:01 10:03 10:47 10:49 

11:33 11:35 12:19 12:21 

13:05 13:07* 13:51 13:53● 

14:37 14:39 15:23 15:25 

16:09 16:11 16:55 16:57 

17:41 17:43 18:27 18:29 

19:13 19:15 19:59 20:01 

20:45 20:47 21:31 21:33 

22:17    

    

20 курса 

Забележка: Часовете маркирани със звезда (*) - посока жк „Тракия“ А12 – завод „Гагарин“ 

Часовете маркирани с точка (●) - посока завод „Гагарин“ – жк „Тракия“ А12 

 

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 



Заверка от Общината:  
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