МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
Междуселищна автобусна линия № 21 Перник – с. Кладница
МАРШРУТ:
Градска автостанция, Магазин „Лидл“, Шахтьор, Бели брег, Иван Пашов, Винпром,
ЦОФ, Домостроителен комбинат, Мошино, Детска градина, III-та поликлиника, Банята,
Бучински път, Драгичево /бензиностанцията/, Драгичево – светофарите, сп. Мърчаево,
сп.“Ехо”,сп.“Плажа“, Църквата, Билото, Кладница – петте кьошета, Кладница-център.
В обратната посока: Кладница – център, Кладница – петте кьошета, Билото, Църквата,
сп. Плажа, сп. Ехо, сп. Мърчаево, Драгичево – светофарите, Драгичево
/бензиностанцията/, Бучински път, Банята, III-та поликлиника, Детска градина,
Мошино, Домостроителен комбинат, ЦОФ, Винпром, Иван Пашов, Бели брег,
Шахтьор, кафе „Рай“, Градска автостанция.
ЕДНОПОСОЧНА ДЪЛЖИНА:
18 км.
ВРЕМЕ ЗА ПЪТУВАНЕ:
40 мин.
БРОЙ КУРСОВЕ ДВУПОСОЧНО:
35 бр.
БРОЙ АВТОБУСИ НА ЛИНИЯТА: 2 бр. /Всички класове автобуси, съгласно чл. 37,
т. 3, буква „а” от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси./,
1 от които предназначен за трудноподвижни лица;
БРОЙ РЕЗЕРВНИ АВТОБУСИ: 1 бр. /Всички класове автобуси, съгласно чл. 37, т. 3,
буква „а” от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси./
РАЗПИСАНИЕ:
ЧАС НА ТРЪГВАНЕ:
от Перник
от с. Кладница
6.00;7.00;8.00;9.00;10.00;11.00;
12.00;13.00;14.00;15.00;16.00;
17.00;18.00;19.00;20.00;21.00;22.00

5.00;6.00;7.00;7.15;8.00;9.00;10.00;11.00;
12.00;13.00;14.00;15.00;16.00;17.00;
18.00;19.00;20.00.21.00

Забележка: Сутрешният курс на 05.00 ч. от с.Кладница и вечерния курс на 22.00 ч. от
Перник да минават през с. Драгичево.
Курсовете на 5.00 ч., 6.00 ч., 7.00 ч. и 13.00 ч. от с. Кладница и на 15.00 ч., 17.00 ч. и
22.00ч. от Перник минават през сп.“Метал“.
На 7.15 ч. от с. Рударци се изпълнява допълнителен курс сезонно от 15 септември до 30
юни с автобуси клас А и В.
Курсът на 20.00 ч. от Перник в почивни и празнични дни се изпълнява в 20.10 ч.
Курсовете на 7,00;8,00;9,00;10,00;11,00;12,00;13,00;14,00;15,00;16,00;17,0018,00 и
19,00ч от Перник и курсовете на 7,00;7,15;8,00;9,00;10,00;11,00;12,00;13,00;14,00;
15,00;16,00;17,00;18,00 и 19,00ч от с. Кладница да се изпълняват с автобуси за
трудно подвижни лица.

