2017
МАРШРУТ

№

1

2

МАРШРУТ

Време на
изпълнение

Обръщател „Изток”– ул. „Търговска” – ул. „Милин
камък” – ул.”Граф Игнатиев” – ул.„Търговска” - ул.
„Срем” – „Крайречен булевард”– ул. „Георги
Делнично
Дражев”– ул. „Бузлуджа”– ул. „Жорж Папазов”– ул.
от 04:20 ч.
„Димитър Благоев” – ул.”Пирин” – Ж.П. Гара –
до 22:13 ч.
УЛ.”ПИРИН” - БУЛ. „ЕВРОПА” – „ЯЗАКИ” „МИРОЛИО”-„СИЛА”- БУЛ.”ЕВРОПА”- ул. „Димитър
Благоев” - ул. „Бузлуджа”– ул.„Жорж Папазов”– ул. Празнично
„Георги Дражев”– „Крайречен булевард”- ул.
от 04:20ч. до
„Срем” – ул.„Търговска” - ул.”Граф Игнатиев” – ул.
22:13ч.
„Милин камък” – ул.„Търговска” – Обръщател
„Изток"
Обръщател „Север”–ул.”Преслав” – ул. „Димитър
Благоев” – ул,”Жорж Папазов” – ул.”Бузлуджа” –
ул.”Георги Дражев” – ул.”Атанас Кратунов” –
Делнично
Обръщател „Златен рог -ЮГ” –ул.”Атанас
Кратунов” – ул. „Пейо Крачолов Яворов” –
от 06:05 ч.
ул.”Клокотница” – ул.”Оборище” – ул. „ д-р
до 22:19ч.
Кръстев” – ул.”Руен” – последна напречна улица
между ул. „Битоля” и ул. „Руен” - ул.”Битоля” Празнично
ул.”Индже войвода”- ул . „Георги Дражев” – ул.
от 06:10ч. до
„Бузлуджа” – ул.”Жорж Папазов”; ул.”Димитър
22:14ч.
Благоев”; ул. „Преслав” – Обръщател „Север”

Брой курсове
за деня
Делнични
дни

50

Празнични
дни

38

11 курса до
Язаки

8 курса до
Язаки

39 курса до
ЖП гара

30 курса
до ЖП гара

37

24

Брой
спирки

36

ПРОБЕГ
/км/

17.2

до

до Язаки

Язаки

31 до
ЖП гара

13.2 до

36

Забележка

Изпълнява се
ежедневно

ЖП гара

16,0

Изпълнява се
ежедневно

1

Делнично

5

Обръщател „Изток” –ул.”Търговска” – ул. „Милин от 06:05 ч.
камък” – ул-„Граф Игнатиев” – ул.”Ген. Заимов” –
до 22:18ч.
ул. „Димитър Благоев” - ул.Преслав” -Обръщател
„Север” – ул.Преслав”- ул. „ Димитър Благоев” –
Празнично
ул.”Ген. Заимов” – ул-„Граф Игнатиев” – ул.
„Милин камък” – ул.”Търговска” – Обръщател от 06:15ч. до

„Изток”

11

13Ямб.

Обръщател „Изток”- ул.”Търговска”;ул.”Милин
камък”; ул.Граф Игнатиев”; ул. „Търговска” - ул.
„Срем”; „Крайречен булевард”; ул. „Георги Дражев”;
ул.”Бузлуджа”; ул.” Жорж Папазов” ; ул.”Димитър
Благоев”; ул.”Ямболен” – път за „Разсадник”; Обръщател „Видона” - път за „Разсадник” - ул.
”Ямболен”; ул.„ Димитър Благоев”; ул. „Жорж
Папазов”; ул. Бузлуджа”; ул. „Георги Дражев”; ул.
„Крайречен булевард”; ул. „Срем”; ул. „Търговска”;
ул.”Граф Игнатиев”; ул.”Милин камък”; ул.
”Търговска”; Обръщател „Изток”
Обръщател „Изток” - ул. „Търговска” –
ул.”Милин камък” - ул. „Граф Игнатиев” – ул.
„Търговска” – ул. „Срем”- „Крайречен булевард” –
ул. „Георги Дражев” - -ул. „Атанас Кратунов” – ул.
„Ямболен” – Обръщател „Ямболен” – ул.
„Ямболен” – ул. „Атанас Кратунов” – ул. „Жеко
Андреев” – ул.”д-р Кръстев” – ул. „Индже войвода”
– „Крайречен булевард” – ул. „Срем”- ул.
„Търговска” – ул. „Граф Игнатиев” – ул.”Милин
камък” - ул. „Търговска” – Обръщател „Изток”

37

24

35

13,2

Изпълнява се
ежедневно

2

Х

18

6,7

Изпълнява се само в
делнични дни

2

Х

40

19,0

Изпълнява се само в
делнични дни

22:18ч.

от 07:35ч.
до 07:59ч.
от17:10ч.
до17:35ч.

от 07:14 ч.
до 08:17ч.
от 16:10 ч.
до17:09ч.

2

15

16

Обръщател „Диана”- ул. „Граф Игнатиев”-ул.
„Милин камък”- ул. „Търговска”- ул. „Ген. Заимов”ул. „Димитър Благоев”- ул.”Ямболен” – ул.
„Индустриална” - крайречен път в ж.к. „Златен рог”
- ул. „Дружба” – ул. „Николай Петрини” – ул .
„Георги Дражев” – ул. „Бузлуджа” – ул.”Жорж
Папазов”- ул.”Димитър Благоев”- ул. „Ген. Заимов”– ул. „Граф Игнатиев” – надясно /покрай бенз-я
„Мечта” / в посока „Крайречен булевард” –
Крайречен булевярд” - ул. „Търговска”- ул. „Милин
камък”- ул. „Граф Игнатиев” – Обръщател
„Диана”

Делнично
от 06:30 ч
до19:04 ч.

12,5

Празнично
от 06:25ч.
до17.15ч.

с. Кукорево – Обръщател „Диана” – ул. „Граф
Делнично
Игнатиев”
ул. „Търговска
– ул. „Търговска”
-ул. „Срем”-–ул.
ул.„Крайречен
„Срем” – ул.
от 06:00ч.
булевард”Петрини”
„Николай
– ул. „Търговска”– ул. „Дружба”
ул. „Милин
–крайречен
камък”път
до 22:10ч.
ул.
в
ж.к.
„Граф
„Златен
Игнатиев”
рог” - –ул.
Обръщател
„Ямболен” –Обръщател
„Диана”
„Топлофикация”- ул.„ Ямболен ” – крайречен
път в ж.к. „Златен рог” - ул. „Дружба” – ул.
Празнично
„Николай Петрини” – ул. „Срем” – ул. „Търговска” – от 05:50ч. до
ул. „Граф Игнатиев” – „Гробищен парк“ –
22:10ч.
Обръщател „Диана” - с. Кукорево

28

13

29

7

41

Изпълнява се
ежедневно

27

28
17,0

Изпълнява се
ежедневно

3

Обръщател „Север” - ул. „Преслав”- ул.
„Димитър Благоев”-.
ул. „Константин Иричек”ул. „Ст. Параскевова” /Мин. баня/- Сп. „Марица”
ул. „Ал. Стамболийски” – ул. „Бузлуджа”–, ул.
„Георги Дражев” – Крайречен булевард – ул.
от
„Срем” - ул. „Търговска” – ул. „Гр. Игнатиев” –
Бенков
Гробищен парк и обратно - Гробищен парк – ул.
-ски „Граф Игнатиев” - ул. „Търговска” – ул. „Срем” –
Крайречен булевард – ул. „Георги Дражев” – ул.
„Бузлуджа”-,ул. „Д. Благоев”-,ул. „Преслав”Обръщател „Север”

18Б

Сп. „Марица”- ул. „Стиляна Параскевова”
/мин. баня/ - ул. „Ал. Стамболийски” –
ул.”Бузлуджа” – ул. „Георги Дражев”–ул.
„Дружба” – Крайречен път на запад к-с „Зл.
през рог” - ул. „Ат. Кратунов” - ул. „Жеко
Каргон Андреев”– ул. „Индже войвода” –„Николай
Петрини“ - „Граф Игнатиев” - Гробищен парк
и обратно- Гробищен парк – ул. „Граф
Игнатиев” – „Николай Петрини“ – ул. „Индже
войвода” - ул. „Ат. Кратунов” –ул. „Ямболен –
ул. „ Димитър Благоев”-.ул. „К. Иричек”-ул.
„Ст. Параскевова” /мин. баня /-ул.
Обръщател
ул. „Преслав”
– ул.
„Константин „Север”
Иричек”–/Мин.
баня/- Сп.
„Д.Благоев” - ул. „Пирин”- Ж.П.Гара – ул.
„Марица”

от 07:20.
до 12:35ч.

Х

5

35

16,8

Курсове 3А и 4А се
изпълняват само в
събота.

18к

20

„Пирин”-ул. „Ямболен” – к–с”Златен рог”–
„Крайречен път - Златен рог”– ул. „Атанас Кратунов”
– ул. „Пейо Крачолов Яворов” – ул. „Клокотница” –
ул. „Оборище” – ул. „ д-р Кръстев” – ул. „Индже
войвода” .- ул. „Георги Дражев” – „Крайречен
булевард” – ул. „Срем” – ул. „Търговска” – ул. „Граф
Игнатиев”– ул.”Милин камък” – вход-изход Чарган –
обходен път „Изток” – главна обслужваща улица в кс „Георги Бенковски”; ул. „Преслав” – Обръщател
„Север”

Изпълнява се само в
празнични дни и
официални
християнски празници

от 08:40ч.
до 12:40ч.

Х

3

27

15,7

Изпълнява се само в
празнични дни и
официални
християнски празници
Курс 2А се изпълнява
само в събота.

Делнично
от 05:40ч.
до 23:30ч.
Празнично
от 05:44ч.
до 23:30ч.

Изпълнява се ежедневно

30

17

41

20,2

Курсове № 29 и 30 –
делнични дни и курсове №
16 и 17 в празнични дни –
чакат влак при тръгване от
сп. „ЖП гара”

4

20-А

23

233

Обръщател „Север” – ул. „Преслав” – ул. „
Димитър Благоев” – ул. „Пирин” – -ЖП Гара- ул.
„Пирин” - ул. Ямболен” – ул. „Индустриална” –
„Топлофикация”

Изпълнява се ежедневно
от 04:20 ч.
до 04:33 ч.

Обръщател „Изток” – ул. „Търговска” – ул.
„Милин камък” – ул.”Граф Игнатиев” – ул.
„Търговска” – ул. „Срем” –„Крайречен булевард” –
ул. „Георги Дражев” – ул. „Бузлуджа” – ул. „Жорж
Папазов” – ул. „Димитър Благоев”- бул. „Европа” –
Обходен път „Запад” път за с. Безмер –
Обръщател „Калибровани стомани” - Обходен
път „Запад” –бул. „Европа”- ул. „Димитър Благоев”- от 07:26ч.
до 08:25ч.
– ул. „Жорж Папазов” - ул. „Бузлуджа” - ул.
„Георги Дражев” - „Крайречен булевард”- ул.
„Срем” – ул.”Граф Игнатиев”- ул. „Милин камък” –
ул. „Търговска” - Обръщател „Изток

Обръщател „Изток” – ул. „Търговска” – ул.
„Милин камък” – ул.”Граф Игнатиев” – ул.
„Търговска” – ул. „Срем” – „Крайречен булевард” –
ул. „Георги Дражев” – ул. „Бузлуджа” – ул. „Жорж
Папазов” – ул. „Димитър Благоев”- бул. Европа”път за гр. Сливен – път за язовир „Кринчовица” път под язовирна стена – път за с. Безмер –
обходен път „Запад” – бул. „Европа” - ул.
„Димитър Благоев” - ул. „Жорж Папазов” - ул.
„Бузлуджа” - ул. „Георги Дражев” - „Крайречен
булевард”- ул. „Срем” – ул.”Граф Игнатиев” -ул.
„Милин камък” – ул. „Търговска” - Обръщател
„Изток”

от15:40ч.
до17:00ч.

1

1

17

6,0

1

1

39

19,0

Изпълнява се
ежедневно

1

Х

40

24,0

Изпълнява се само в
делнични дни

1.Изпълнява се
еднопосочно
до ЖПГ

5

23
ЛОЗЯ

25

Обръщател „Изток” – ул. „Търговска” – ул.
„Милин камък” – ул.”Граф Игнатиев” – ул.
„Търговска” – ул. „Срем” –„Крайречен булевард” –
ул. „Георги Дражев” – ул. „Бузлуджа” – ул. „Жорж
Папазов” – ул. „Димитър Благоев”- бул.”Европа”път за гр. Сливен – път за язовир „Кринчовица” път под язовирна стена –път за с. Безмер – път за
„Лозята” –Обръщател „Лозята” – път за с. Безмер
- обходен път „Запад” –бул. „Европа”- ул.„Димитър
Благоев” - ул. „Жорж Папазов” - ул. „Бузлуджа” ул. „Георги Дражев” - „Крайречен булевард”- ул.
„Срем” – ул.„Граф Игнатиев”-ул. „Милин камък” –
ул. „Търговска” - Обръщател „Изток”

Обръщател „Север” – ул. „Преслав” – главна
обслужваща улица в ж.к. „ Георги Бенковски” Обходен път „Изток” – вход-изток за с. Чарган - ул.
„Милин камък” – ул. „Граф Игнатиев” – ул.
„Търговска” – ул. „Срем” – ул. „Крайречен
булевард” - ул. „ Георги Дражев” - ул.”Атанас
Кратунов” – крайречен път в ж.к.”Златен рог” ;
ул.”Индустриална” ; ул.”Ямболен” ;ул.”Пирин”;
Ж.П.Гара -ул.”Пирин - „Димитър Благоев” –
ул.”Преслав” – Обръщател „Север”

Ежедневно
от 08:17ч.
до 17:57ч.
Сезонно
делнично
от 6:42ч.
до 08:02ч.
и от19:00ч.
до 20:20ч.
Празнично
от6:42ч.
до 08:10ч.
и от19:05ч.
до 20:20ч.

Делнично от
. ч.
04:10
СЗ/19:00ч.
до 22:13ч.
до 20:02ч.
Празнично
от 05:48ч.
до 22:13ч.

3

+2

3

+2

39

39

30,0

30

Изпълнява се
ежедневно
3 бр. курсове се
изпълняват ежедневно –
целогодишно а
допълнителни 2 бр. с
начален час 06:42 ч. и
19:00 ч. само през летен
сезон
/от 01.04. до 15.10./

Изпълнява се ежедневно

31

17

36

18,5

1.Курс № 31–делнични
дни и курс № 17 в
празнични дни – чака
влак при тръгване от сп.
„ЖП гара”

ОБЩИНА ЯМБОЛ

6

