
Промени в организацията на движение на 
транспортни средства във връзка с откриването на 
Пловдив – Европейска столица на културата 2019  

 

Кога: 

От 27 декември 2018 г. до 17 януари 2019 г. 

Къде: 

За движение на пътни превозни средства се затварят двете платна на бул. „Цар Борис 
III Обединител” в отсечката от кръстовището с ул. „Цанко Дюстабанов“ и ул. „Граф 
Игнатиев“ до Тунела. 

Затварянето на булеварда от северната страна на Тунела ще бъде само от ул. 
„Железарска“, като достъпът на автомобилите до квартал „Капана“, Стария град, както 
и по ул. „Отец Паисий“ няма да бъде ограничаван. 

Излизащите моторни превозни средства от ул. „Патриарх Евтимий“ ще могат да се 
движат направо към ул. „Света гора“ и наляво по източното платно по бул. „Цар Борис 
III Обединител” в посока север – кръстовището с бул. „Шести септември“. 

Кръстовището на бул. „Цар Борис III Обединител” с ул. „Цанко Дюстабанов“ и ул. „Граф 
Игнатиев“ ще се затвори в посока север към Тунела. Режимът на работа на 
светофарната уредба там ще бъде променен, тъй като кръстовището ще работи само 
в три направления. 

Кръстовището ул. „Капитан Райчо“ – ул. „Леонардо да Винчи“ в посока бул. „Цар Борис 
III Обединител” ще бъде затворено с бариери, като ул. „Леонардо да Винчи“ в посока 
север към ул. „Света Петка“ временно ще бъде двупосочна – със забрана за спиране и 
паркиране. В посока юг няма промяна в организацията на движението. 

Промяна в маршрутите на автобусни линии № 1, 4, 7, 9, 11, 20, 26, 27, 37, 44, 93 и 
99. 

 

Линия №1, Линия №4, Линия №7,  Линия №9, Линия №11, Линия 

№20, Линия №26, Линия №27, Линия №37, Линия №44, Линия №93, 

Линия №99. 

Линия №1 (АПК „Тракия” – кв. „Коматево”): бул. „Цар Борис III 

Обединител” – спирка №9, ляв завой по бул. „Шести септември”, спирка 

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

– срещу училище „Любен Каравелов”, десен завой по бул. „Източен” – 

спирка №122 – бул. „Източен” (запад), спирка№437 – бул. „Източен” 

(срещу „Румекс”), спирка №251 – бул. „Източен” 1 (запад), спирка №232 – 

бул. „Източен” №51, надясно по бул. „Христо Ботев”– спирки №334, 335, 



14, Бетонен мост, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна 

схема. 

В обратна посока: бул. „Македония“ – спирка №41 – бул. „Македония” 

№55, спирка №42 – срещу магазин „Била 2”,  десен завой  по бул. „Христо 

Ботев”, спирка №43 – Сточна гара, спирка №338 – срещу Военна болница, 

наляво по бул. „Източен” – спирка №220 – „Макдоналдс“, спирка №259 – 

стадион „Христо Ботев”, спирка №292 – бул. „Източен“ 2  (изток), спирка 

№137 – бул. „Източен” (сервиз “Румекс”), спирка №353 – Бизнесцентър 

„Микрон”, ляв завой по бул „Шести септември”, спирка №138 – магазин 

„Била 1”, спирка №139 – училище „Любен Каравелов”, спирка №140 – бул. 

„Шести септември” №193, десен завой по бул. „Цар Борис III Обединител” 

– спирка №48 – Водна палата, и по маршрута, утвърден с общинската 

транспортна схема. 

Линия №4 (ПУ „Паисий Хилендарски” – ЖР „Тракия”): бул. „Цар Борис 

III Обединител” – спирка №9, ляв завой по бул. „Шести септември”, 

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

спирка №121 – срещу училище „Любен Каравелов”, десен завой по бул. 

„Източен” – спирка №122 – бул. „Източен” (запад), спирка№437 – бул. 

„Източен” (срещу „Румекс”), спирка №251 – бул. „Източен” (запад), 

спирка №232 – бул. „Източен” №51, надясно по бул. „Христо Ботев” – 

спирки №334, 335, надясно по бул. „Найчо Цанов“ –  спирка №375 – 

надлез „Родопи“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна 

схема. 

В обратна посока: бул. „Найчо Цанов”– спирка №88 – „Градинката“, 

надясно по бул. „Христо Ботев“ – спирка №338 – срещу Военна болница, 

наляво по бул. „Източен” – спирка №220 – „Макдоналдс“, спирка №259 – 

стадион „Христо Ботев”, спирка №292 – бул. „Източен“ 2 (изток), спирка 

№137 – бул. „Източен” (сервиз „Румекс”), спирка №353 – Бизнесцентър 

„Микрон”, ляв завой по бул „Шести септември”, спирка № 138 – магазин 

„Била 1”, спирка №139 – училище „Любен Каравелов”, спирка №140 – бул. 

„Шести септември”№193, десен завой по бул. „Цар Борис III Обединител” 

– спирка №48 – Водна палата, и по маршрута, утвърден с общинската 

транспортна схема. 

Линия №7 („Рогошко шосе“ – кв.Беломорски”): бул. „Цар Борис III  

„Обединител” – спирка №9, надясно по бул. „Шести септември” – спирка 



№141, наляво по бул. „Руски” – спирки №167, 168, надясно по бул. 

„Христо Ботев” – спирка №188, и по маршрута утвърден с общинската 

транспортна схема. 

В обратна посока: бул. „Христо Ботев“ – спирка №205 – Централна гара, 

наляво по бул. „Руски“ – спирка №309 – Военно окръжие, спирка №155 – 

срещу Търговската гимназия, спирка №156 – „Пианото“, надясно по бул. 

„Шести септември“, спирка №118 – срещу площад „Съединение“, наляво 

по бул. „Цар Борис III Обединител” – спирка №48 – Водна палата, и по 

маршрута, утвърден с общинската транспортна схема. 

Върни в началото 

Линия №9 (завод „Гагарин“ – ЖР „Тракия“): бул. „Цар Борис III 

Обединител” – спирка №9, наляво  по бул. „Шести септември”, спирка 

№119 – срещу Семинарията, спирка №120 – площад „Шахбазян”, спирка 

№121 – срещу училище „Любен Каравелов”, десен завой по бул. „Източен” 

– спирка №122 – бул. „Източен”( запад), спирка №437 – бул. „Източен” 

(срещу  „Румекс”), спирка №251 – бул. „Източен” 1(запад), спирка №232 – 

бул. „Източен” №51, наляво по бул. „Санкт Петербург” – спирка №233 – 

Аграрен университет, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна 

схема. 

В обратна посока: бул. „Санкт Петербург“ – спирка №219 – „Чайка 

фарма”, надясно  по бул. „Източен”– спирка №220 – „Макдоналдс“, спирка 

№259 – стадион „Христо Ботев”, спирка №292 – бул. „Източен“ 2 (изток), 

спирка №137 – бул. „Източен” (сервиз „Румекс”), спирка №353 – 

Бизнесцентър „Микрон”, ляв завой по бул. „Шести септември”, спирка 

№138 – магазин „Била 1”, спирка №139 – училище „Любен Каравелов”, 

спирка №140 – бул. „Шести септември” №193, десен завой по бул. „Цар 

Борис III Обединител” – спирка №48 – Водна палата, и по маршрута, 

утвърден с общинската транспортна схема. 

Линия №11 („Биомашиностроене“ – Митница): бул. „Шести септември” – 

спирка №118, направо  по бул. „Шести септември”, спирка №119 – срещу 

Семинарията, спирка №120 – площад „Шахбазян”, спирка №121 – срещу 

училище „Любен Каравелов”, десен завой по бул. „Източен” – спирка 

№122 – бул. „Източен” (запад), спирка №437 –бул. „Източен” (срещу 

„Румекс”), спирка №251 – бул. „Източен” 1 (запад), спирка №232 – бул. 



„Източен” №51, надясно по бул. „Христо Ботев” – спирки №334, 335, 14, 

Бетонен мост,  и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема. 

В обратна посока: бул. „Христо Ботев” – спирка №43 – Сточна гара,  

спирка №338 – срещу Военна болница, наляво по бул. „Източен” – спирка 

№220 – „Макдоналдс“, спирка № 259 – стадион „Христо Ботев”, спирка 

№292 – бул. „Източен“ 2 (изток), спирка №137 – бул. „Източен” (сервиз 

„Румекс”), спирка №353 – Бизнесцентър „Микрон”, ляв завой по бул. 

„Шести септември”, спирка №138 – магазин „Била 1”, спирка №139 – 

училище „Любен Каравелов”, спирка №140 – бул. „Шести септември” 

№193, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема. 

 

Върни в началото. 

Автобусна линия №20 (ПУ „Паисий Хилендарски”– кв. „Коматево”): бул. 

„Руски” – спирки №274, 167, 168,  надясно по бул. „Христо Ботев” – 

спирка №188, и по маршрута,  утвърден с общинската транспортна схема. 

В обратна посока: бул. „Христо Ботев“ – спирка №205 – Централна гара, 

наляво по бул. „Руски“ – спирка №309 – Военно окръжие, спирка №155 – 

срещу Търговската гимназия, спирка №156 – „Пианото“, спирка №293 – 

„Пловдивинвест“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна 

схема. 

Линия №26 (кв. „Изгрев” – кв. „Христо Смирненски”): бул. „Шести 

септември” – спирки №140,141 – площад „Съединение”, наляво по бул. 

„Руски” – спирки №167 – „Бунарджика”, спирка №168 – МОЛ „Марково 

тепе”, десен завой по бул. „Христо Ботев”, спирка №188 – срещу 

Централна гара, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема. 

В обратна посока: бул. „Христо Ботев“ – спирка №205 – Централна гара, 

наляво по бул. „Руски“ – спирка №309 – Военно окръжие, спирка №155 – 

срещу Търговската гимназия, спирка №156 – „Пианото“, надясно по бул. 

„Шести септември“, спирка №118 – срещу площад „Съединение“, спирка 

№119 – срещу Семинарията, и по маршрута, утвърден с общинската 

транспортна схема. 

Линия №27 (ЗХА „Родина” – кв. „Коматево”): бул. „Цар Борис III 

Обединител” – спирка №9, ляв завой по бул. „Шести септември”, спирка 

№119 – срещу Семинарията, спирка №120 – площад „Шахбазян”, спирка 



№121 – срещу училище „Любен Каравелов”, десен завой по бул. 

„Източен”, спирка №122 – бул. „Източен” (запад), спирка №437 –бул. 

„Източен” (срещу „Румекс”), спирка №251 – бул. „Източен” 1 (запад), 

спирка №232 – бул. „Източен” №51, надясно по бул. „Христо Ботев” – 

спирки №334, 335, 14, Бетонен мост,  и по маршрута, утвърден с 

общинската транспортна схема. 

В обратна посока: бул. „Христо Ботев” – спирка №43 – Сточна гара,  

спирка №338 – срещу Военна болница, наляво по бул. „Източен” – спирка 

№220 – „Макдоналдс“, спирка №259 – стадион „Христо Ботев”, спирка 

№292 – бул. „Източен“ 2 (изток), спирка №137 – бул. „Източен” (сервиз 

„Румекс”), спирка №353 – Бизнесцентър „Микрон”, ляв завой по бул. 

„Шести септември”, спирка №138 – магазин „Била 1”, спирка №139 – 

училище „Любен Каравелов”, спирка №140 – бул. „Шести септември” 

№193, десен завой по бул. „Цар Борис III Обединител” – спирка №48 – 

Водна палата, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема. 

Върни в началото. 

Линия №37 (кв. „Христо Смирненски” – завод „Флавия”): бул. „Шести 

септември” – спирка №117, надясно по бул. „Руски” – спирки №167, 168, 

наляво по бул. „Христо Ботев” – спирки №206, 43 , надясно по ул. „Найчо 

Цанов” – спирка №375, и по маршрута, утвърден с общинската 

транспортна схема.  

В обратна посока: бул. „Найчо Цанов” – спирка №88 – „Градинката“, 

наляво по бул. „Христо Ботев“ – спирка №14 – Сточна гара, спирка №187 – 

Автогара „Юг“, надясно по бул. „Руски“, спирка №309 – Военно окръжие, 

спирка №155 – срещу Търговската гимназия, спирка №156 – „Пианото“, 

наляво по бул. „Шести септември“, спирка №142 – сладкарница „Неделя”,  

и  по  маршрута, утвърден с общинската транспортна схема. 

Линия №44 (ПУ „Паисий Хилендарски” – ЖР „Тракия”): бул. „Шести 

септември” – спирка №118, направо  по бул. „Шести септември”, спирка 

№119 – срещу Семинарията, спирка №120 – площад „Шахбазян”, спирка 

№121 – срещу училище „Любен Каравелов”, десен завой по бул. „Източен” 

– спирка №122 – бул. „Източен” (запад), спирка№437 – бул. „Източен” 

(срещу „Румекс”), спирка №251 – бул. „Източен” 1 (запад), спирка №232 – 

бул. „Източен” №51, наляво по бул. „Санкт Петербург”, спирка №233 – 



Аграрен университет, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна 

схема. 

В обратна посока: бул. „Санкт Петербург“ – спирка №219 – „Чайка 

фарма”, надясно  по бул. „Източен” – спирка №220 – „Макдоналдс“, 

спирка № 259 – стадион „Христо Ботев”, спирка №292 – бул. „Източен“ 2 

(изток), спирка №137 – бул. „Източен” (сервиз „Румекс”), спирка №353 – 

Бизнесцентър „Микрон”, ляв завой по бул. „Шести септември”, спирка 

№138 – магазин „Била 1”, спирка №139 – училище „Любен Каравелов”, 

спирка №140 – бул. „Шести септември” №193, спирка №141 – площад 

„Съединение”, и  по  маршрута, утвърден с общинската транспортна схема. 

Линия №93 (Стъкларски завод – ЖР „Тракия”): бул. „Шести септември” – 

спирка №118 – площад „Съединение”,  спирка №119 – срещу Семинарията, 

спирка №120 – площад „Шахбазян”, спирка №121 – срещу училище 

„Любен Каравелов“, десен завой по бул. „Източен”, спирка №122 – бул. 

„Източен“ (запад), спирка №437 – бул. „Източен“ (срещу сервиз „Румекс”), 

наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза” – спирка №123 – ТПК „Марица”, и 

по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема. 

В обратна посока: бул. „Княгиня Мария Луиза“ – спирка №136 – Траурен 

парк „Централен 2“, надясно по бул. „Източен“, спирка №292 – бул. 

„Източен“ 2 (изток), спирка №137 – бул. „Източен” (сервиз „Румекс”), 

спирка №353 – Бизнесцентър „Микрон”, ляв завой по бул. „Шести 

септември”, спирка №138 – магазин „Била 1”, спирка №139 – училище 

„Любен Каравелов”, спирка №140 – бул. „Шести септември” №193, спирка 

№141– площад „Съединение”, и  по  маршрута, утвърден с общинската 

транспортна схема. 

Върни в началото. 

Линия №99 (ТК „Марица” – ЖР „Тракия”): бул. „Шести септември” – 

спирка №117, надясно по бул. „Руски” – спирки №167, 168, наляво по бул. 

„Христо Ботев” – спирки №206, 43, 338, и по маршрута, утвърден с 

общинската транспортна схема. 

В обратна посока: бул. „Христо Ботев“ – спирка  №335 – Военна болница, 

спирка №14 – срещу Сточна гара, спирка №187 – Автогара Юг, надясно  

по бул. „Руски“ – спирка №309 – Военно окръжие, спирка №155 – срещу 

Търговската гимназия, спирка №156 – „Пианото“, наляво  по бул. „Шести 



септември“ – спирка №142 – сладкарница „Неделя”,  и по маршрута, 

утвърден с общинската транспортна схема. 

Върни в началото. 

 

 


