
час на  

тръгване

Автобусна линия/ маршрутно 

разписание / дата

Изпълнява 

се от квота 

на община Изпълнение

час на  

тръгване

Автобусна линия/ маршрутно 

разписание / дата

Изпълнява 

се от квота 

на община Изпълнение

Алфатар-Силистра                        

(6,30 - 14,55 ч.)

Силистра-Алфатар-

Чуковец                                                 

(8,10 - 7,10 ч.)
начална спирка: кв.Попово нач.спирка: Автогара Силистра

МР №СС-07-007/29.08.2018г. МР №СС-01-013 /04.03.2014г.

Силистра-Алфатар-

Силистра                                                      

(12,00 - 11,00 ч.)

начална спирка: с.Чуковец нач.спирка: Автогара Силистра

8,20 ч. - център гр.Алфатар

МР №СС-01-013/04.03.2014г. МР №СС-07-001 /08.06.2009г.

Силистра-Алфатар-

Силистра               

(12,00 - 11,00 ч.)

Алфатар-Силистра                   

(6,30 - 14,55 ч.)

начална спирка: кв.Попово нач.спирка: Автогара Силистра

МР №СС-07-007 /29.08.2018г.

Силистра-Алфатар-

Чуковец                    

(18,20 - 17,20 ч.)

Силистра-Алфатар-

Чуковец                                        

(18,20 - 17,20 ч.)

начална спирка: с.Чуковец нач.спирка: Автогара Силистра

18,30 ч.- център гр.Алфатар 17,50 ч.- център гр.Алфатар

МР СС-01-014 /04.03.2014г. МР СС-01-014 /04.03.2014г.

Линиите: Силистра-Алфатар-Чуковец-Силистра (13,40 - 17,00 ч.); Силистра-Бистра (16,00 - 07,00 ч., изпълнение в ден: вторник)

целогодишно в дните: 

понеделник, вторник, 

сряда, четвъртък и 

петък

МР №СС-07-001 / 08.06.2009г.

целогодишно, 

ежедневно

целогодишно, 

ежедневно

12,00

18,20

6,30

Направление: гр.Силистра

РАЗПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 
от община Алфатар по междуобщински автобусни линии от областна транспортна схема на Силистра към 22.08.2019г. 

Направление: гр.Алфатар

целогодишно в дните: 

понеделник, вторник, 

сряда, четвъртък и 

петък

Силистра
целогодишно, 

ежедневно
Алфатар 7,10

Алфатар

Алфатар

Силистра
целогодишно, 

ежедневно

Алфатар

Силистра

Силистра-Алфатар-

Чуковец                          

(8,10 - 7,10 ч.)8,10
целогодишно, 

ежедневно 11,00
целогодишно, 

ежедневно

и Силистра-Бистра (16,00 - 06,45 ч., изпълнение в ден: четвъртък) не се изпълняват, поради липса на превозвач!

Силистра 17,20

14,55



час на  

премина

ване

Автобусна линия
квота на 

община 
Изпълнение

час на  

премина

ване

Автобусна линия
квота на 

община 
Изпълнение

07,25 спирка: разклон с.Цар Асен 11,50 спирка: "автогара" Алфатар

07,35 спирка: "автогара" Алфатар 12,00 спирка: разклон с.Цар Асен 

09,05 спирка: разклон с.Цар Асен 12,50 спирка: "автогара" Алфатар

09,15 спирка: "автогара" Алфатар 13,00 спирка: разклон с.Цар Асен 

13,00 спирка: център Алеково 16,50 спирка: "автогара" Алфатар

13,10 спирка: "автогара" Алфатар 17,00 спирка: център Алеково

13,30 спирка: център Алфатар Силистра

преминаващ/ 

целогодишно, 

ежедневно

Дулово

Дулово-Силистра и обратно                                

(07,10 - 11,30 ч.)         

Дулово-Силистра и обратно                                

(08,50 - 12,30 ч.)         

Дулово

Преминаващи автобуси по направление - гр.Силистра

Дулово

Преминаващи автобуси по направление - гр.Алфатар

Силистра

преминаващ/ 

целогодишно, 

ежедневно

Дулово-Силистра и обратно                                

(07,10 - 11,30 ч.)         преминаващ/ 

целогодишно, 

ежедневно

Дулово-Силистра и обратно                                

(08,50 - 12,30 ч.)         преминаващ/ 

целогодишно, 

ежедневно

преминаващ/ 

целогодишно, 

ежедневно
Добрич

Добрич-Силистра                                   

(11,45-16,30 ч.)         

Добрич

преминаващ/ 

целогодишно, 

ежедневно

Добрич-Силистра             

(11,45-16,30 ч.)         

Силистра-Зарица                   

(11,20-13,00 ч.)        
преминаващ/ 

целогодишно, 

понеделник-петък 

РАЗПИСАНИЕ НА ПРЕМИНАВАЩИТЕ АВТОБУСИ ПРЕЗ ОБЩИНА АЛФАТАР










